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  مقدمه
 

 مردم ايران در حـدود نـه        ي صفحات تاريخ مبارزات قهرمانانه   
 و يزندگ.  اخير از خون هزاران هزار كمونيست ستاره باران اندي دهه

 ايـران زيـر رژيـم جنايتكـار     يپيكار و مقاومت اغلـب كمونيـست هـا      
 آنچنـان   ،خون آشـام   ي اسالم ي جمهور به خصوص محمد رضاشاه و    

  و جاودانيـست كـه بـدون         ندهتخار، شكوهمند، نيرو ده    پراف ،يحماس
 يتـوان كمونيـست و انقالبـ     آموختن و الهام از آنان و امثال شان نمـي         

 چنــد تــن محــدود از ايــن ي حتــي  اســطوره،يبنــابر قــول.  بــوديخــوب
 و حقانيت ماركـسيزم   ي است كه  زنده بودن، درست      ي كاف گانجانباخت

  . بدل شوديترديد يك مبارز پرولتر به باور بي
 سرخ صـرفاً بـا      يها   به خون اين صخره    ي سوگند واقع  ي ادا اما

محكم به دسـت گـرفتن درفـش راه و روحيـه و ايمـان كـوه ماننـد و                    
 بنيـادگرا و  ي ضـد امپريـاليزم و سـگها   ي تسخير ناپذير آنان در مبارزه    

 در افغانـستان و  ي و عـدالت اجتمـاع  ي آزادي آن و برا  يغير بنيادگرا 
  .يسر است و بسساير كشورها م

 از  يا   مجموعـه بـه هيچوجـه كامـل نيـست و تنهـا گزيـده               اين
 ي كـه قربـان    گيـرد  ي را در بـر مـ      يهاي انقالبيون   نامه  و وصيت  ها  يادنامه

 يا   پـاره  ي اينترنت يسايتها  بوده و در   »واليت فقيه « يها  دست فاشيست 
  . ايران در دسترس بودندي كمونيستيها از تشكل
  
   محسن انتشارات
  1385 عقرب
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 جان خود را در     ديهزاران هزار شه  «

راه منافع خلق قهرمانانه فدا كـرده       

ــذار ــد؛ بگـ ــش آن انـ ــا را  درفـ هـ

ـ   ميبرافراز  كـه بـا خـون    ي و در راه

  »!مي روشيها سرخ شده است پ آن
  مائوتسه دون

 
 
 
 

 

  

 

  



!قسم به خونتان رفيقان  9 

  )مادر انقالبي( رفيق روح انگيز دهقاني
  ) خلق ايرانفداييهاي  چريك(
  

 بخـش  نيتر  از زمره آگاهي زني دهقانزي روح انگدي شه ينقالبمادر ا 
 نيتـر  ي انقالبـ نيـ  خلـق ا يي فـدا يهـا  كيـ  از خون پـاك چر  يا خلق، ثمره 
 .شاهنگي توده با پوندي است از پي و سمبلمان هنيفرزندان م

 كتاب الدوز   ي صمد بهرنگ  قي رف ي كه معلم انقالب   يسالها قبل هنگام  
 جاودانه خود را منتـشر سـاخت آنـرا بـه          يابها كتاب از كت   نيو كالغها، اول  

در آن زمـان  .  نمـود  مي تقد ي و همسر مبارزش كاظم سعادت     زي روح انگ  قيرف
 كـه   ي و صداقت انقالب   تيميبا توجه به سطح مبارزه در جامعه هنوز آن صم         

 ريث تـا ي حركـت مبـارزات  اني در جر  ستيبا ي بود و م   ختهيبا وجودش در آم   
 طوفـان   يِده بود و هنـوز آن شـور مبـارزات         ش ن ناي بگذارد ع  يجاه  خود را ب  

 صـمد در  يولـ .  خاكستر در درونش نهان بـود     ري همچون آتش ز   زشيبرانگ
 ي از بخش آگاه خلق چنان صداقت و پختگ        يعنوان زن ه   ب زيوجود روح انگ  

 كتاب خود را با ني اولديتر د ستهي كه شاديد ي ميخته با شهامت انقالبيرا آم
 جامعه  ي مبارزات طيزمان با توجه به شرا      اگر در آن   يلو.  او منتشر سازد   ادي
 تيـ  ترب ي فرزندان مبـارز   زي روح انگ  ي مادر انقالب  كرد ي صمد آرزو م   قيرف

 بر پا   ه خلق در جامع   يي فدا يها كي چر ني كه مبارزات خون   يكند، با طوفان  
 شدن مبـارزه    يا  در توده  ها كي كه مبارزه مسلحانه چر    يمي عظ ريكرد و تأث  
 و وســتي خــود بــه طوفــان انقــالب پزيــبجــا گذاشــت، روح انگدر جامعــه 

 خـود را نثـار      زيـ  همـه چ   غيدريـ او ب .  طوفـان سـپرد    ني به ا  زيفرزندانش را ن  
 يخون نمود تا از شهادت پر افتخارش و راني ايها  بخش خلق  ييانقالب رها 

 تي ترب يشماري فرزندان ب  كند ي م مي تقد راني نهال انقالب ا   ي بارور يكه برا 
 يعتري در بعـد هـر چـه وسـ         ي صـمد بهرنگـ    قيـ  رف ي و آرزو  ابندي يمبارزات

 .متحقق شود
 از  ي مـادر انقالبـ    نيـ  با انتشار خبر شـهادت ا      60ماه   ري ت 8 خيدر تار 

 و دندي را دي اسالممي رژي اوج رذالت و ددمنشراني، مردم امي رژيها رسانه
. جـوش آمـد   ه   بـ  شاني در دلها  يري سگان زنج  ني بزرگ از ا   ينفرت و خشم  
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 وقـار،   ز نه فقط دوستان او را كه همواره متأثر ا         زي روح انگ  يادت انقالب شه
 از آن در    عتري متـأثر سـاخت، بلكـه وسـ        داًي و شهامت او بودند، شـد      تيدرا

 . قرار گرفتراني مردم مبارز اي تمامياسي سيخدمت رشد آگاه
 قي و رف  ي بهروز دهقان  قي خواهر رف  ي دهقان زي روح انگ  يمادر انقالب 

او در .  اســتي كــاظم سـعادت دي شـه قيــ و همــسر مبـارز رف يناشـرف دهقـا  
ــانواده ــرورش يا خ ــهي پ ــرا افت ــه ش ــود ك ــدگ طي ب ــر زن ــهي آمي فق ــا خت  ب
 تلـخ   اتيـ  او را با واقع    كسوي در درون خانواده، از      ي مبارزات يها يروشنگر

 ي و از سوداد ي مي را به دست وي آشنا ساخته و مشعل آگاهيتجامعه طبقا
او از همان ابتدا بـا  . ساخت ي را در دل او بارور م      يات مقدس طبق  نهي ك گريد

 مجبـورش  ي خـانوادگ طيپس از اتمام دوره دبستان شـرا     . رنج كار آشنا شد   
 انجـام   قيـ  از طر  لي تحص ني كند و سپس در ح     لي ترك تحص  سال كيكرد  
. ديـ  گرد مي خـرج خـانواده سـه      ني در تـأم   يسندگي ر لي قب ز ا ي دست يكارها

 بـر   ي مبنـ  ي دولتـ  يهـا  يمام نكرده بود كه با آگه      را ت  رستانيهنوز دوره دب  
 البتـه   نيـ و ا .  مواجـه شـد    جـان ي به دهات آذربا   ها  آناستخدام معلم و اعزام     

 كـه بـه     ديـ  گرد ي تلقـ  ي مشابه اقبال  يها  و خانواده  زي خانواده روح انگ   يبرا
 كـه ي در حالرسـتان ي قبـل از اتمـام دوره دب   نيـ بنابر ا .  بود آورده ي رو ها  آن

 ي روسـتاها ني از دورافتـاده تـر  يكـ ي ي نداشـت راهـ  شتريـ  ب  سـال  17هنوز  
 دورافتـاده بـودنش   لي روستا بـدل نيا. دي در منطقه ارسباران گرد جانيآذربا

 ي وي بـرا ياري مشكالت بـس  يستي و چه از لحاظ ز     يچه از لحاظ راه ارتباط    
 ده كـسب  ني را در همـ   ي اجتمـاع  ي تجـارب زنـدگ    نياو اول . كرد يفراهم م 

 پختـه و    ي زنـ  ليـ  قب نيـ  از ا  ي در كوران مشكالت اجتمـاع     زينمود و بعدها ن   
 الزم بود تا خود را ي دوره سخت زندگني گذران چنييگو. دي گرددهيآبد
اش گـسترده شـده      ي زنـدگ  ري مسايل حاد كه در مس     ياري مواجهه با بس   يبرا

 .ديآماده نما
 كه  ي انقالب طي در مح  ي دهقان زي روح انگ  ي مادر انقالب  ن،يعالوه بر ا  

 و  ي كـاظم سـعادت    ،ي، صـمد بهرنگـ    ي چـون بهـروز دهقـان      ييجود رفقا با و 
 لي بـا مـسا    يي رفقـا  ني چن ني در ب  افت،ي  ي م تي نابدل فراهم بود، ترب    رضايعل
 را با توجـه بـه شـناخت ملموسـش از     لي مساني و عمق ا  شد ي آشنا م  ياسيس
 .نمود ي با تمام وجود خود درك مي اجتماعظالمم

 نيـ  ازدواج كرد و حاصل ا     ي سعادت  كاظم قي او با رف   1346در سال   
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 رشد  ريكم در س    دوره كه جنبش خلق كم     نيدر ا .  فرزند پسر بود   2ازدواج  
. ديرسـ  ي فرا مـ   زي او ن  ي، تالطم زندگ  شد ي م كي نزد يخود به دوران طوفان   

 ع نـو  ني از ا  ي واقعه مبارزات  ني اول ي صمد بهرنگ  قي با شهادت رف   47در سال   
 صمد با خانواده مادر مبارز روح       نهيري د يترا تجربه كرد و با توجه به دوس       

 صمد داشت، شـهادت   قي رف ي انقالب اتي از خصوص  ي كه و  ي و شناخت  زيانگ
 . از خشم و نفرت نسبت به دشمن را در دل او بر افروختياو آتش

 ي صمد بـه همـان گونـه كـه در خـدمت رشـد آگـاه                قيشهادت رف 
 او ياسي سيح آگاه از فرزندان خلق قرار گرفت در ارتقاء سطي نسلياسيس
 هرگـز از  كـرد، ي شعر را همواره تكرار مني زمان او انيدر ا.  مؤثر افتاد  زين

 اسـت كـه    يني همه از مـردن در سـرزم       ي هراس من بار   ...ام دهيمرگ نهراس 
 ... افزونتر باشد وي آدميمزد گوركن از آزاد

 توسـط   رانيـ  كـه مبـارزه مـسلحانه در ا        ي سـال  د،ي فـرا رسـ    49سال  
 نهاده شـد و از آنجـا        اني خلق بن  قي فرزندان صد  ني و فداكارتر  نيتر يانقالب

گـذاران سـازمان    انيـ  از بنيكـ يعنـوان  ه  بـ ي بهروز دهقان  قيكه برادر او رف   
 همـسر مبـارز او از      ي كـاظم سـعادت    قيـ  و رف  رانيـ  خلق ا  يي فدا يها كيچر
 ي تحـوالت  زيـ  روح انگ  ي زود در زنـدگ    يلـ ي مبـارزه بودنـد خ     ني ا شگامانيپ

 .داد يآشكار رو
 يكـ ي و ي بهـروز دهقـان  قيـ  اشرف، رف قي رف 50 سال   بهشتيدر ارد 

 همــسر مبــارزش كــاظم نيو همچنــ) يمحمــد دهقــان( از بــرادران او گــريد
 روزهـا   نيدر همـ  .  شـدند  ري دستگ ي شاهنشاه مي توسط مزدوران رژ   يسعادت
 دشمن شناخته نشده بـود و تحـت         ياش برا  ي مبارزات تي كاظم كه فعال   قيرف

 شبانه با خـوردن  برد ي در خانه خود به سر م       موقتاً ي روز دنكنترل دشمن چ  
 غوطه ور شي در خون خوكهي دستانش در حالي رگهادني و برانوريقرص س

 .دي گرددي داد و شهانياش پا ي مبارزاتيگشته بود، با دست خود به زندگ
 واقعـه خونبـار و از   نيـ  شـاهد ا يطي در شرازي روح انگيمادر انقالب 
 فرزنـد او  ني از تولد دومشتريمبارزش بود كه چند روز ب دست رفتن همسر    

 روزهـا بـود كـه از خبـر شـهادت بـرادر       ني و درسـت در همـ      گذشـت،  ينم
. ديـ  شـاه مطلـع گرد     مي رژ يها  شكنجه ري در ز  ي بهروز دهقان  قي رف شيانقالب

 در ستيبا ي كه ميا نهي را در دل او بارور ساخت، كي سترگنهي كعيقا ونيا
 ي خـط انقالبـ  ي را به دنبـال آورد و در راسـتا  يش خشم مناسب آت  يطيشرا
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 تي زمان مسئول  نيدر ا .  خلق، دشمن را در خود بسوزاند      يي فدا يها كيچر
 بـا متانـت   كـه ي او قرار گرفـت و او در حال    به عهده  رشيدو فرزند و مادر پ    

 في انجام وظا  ي خود را برا   كرد ي م ي سع داد ي را انجام م   تي مسئول نياتمام  
 .ديگتر آماده نما بزريانقالب

 شـاه   مي از زندان رژ   ي اشرف دهقان  زيآم تي با فرار موفق   52در سال   
او و مــادر .  كــرده و روانــه ســلول ســاختندرياو را همــراه مــادرش دســتگ

 را از او رخوارشي فرزنـد شـ  كـه يمبارزش سه ماه در زندان بسر بـرد در حال     
 يپـس از آزاد   . ددادن ي نم يجدا ساخته و اجازه مالقات با بستگانش را به و         

 اداره خانواده از طرق مختلف چه با كار افشاگرانه خود نياز زندان او در ع
 چـه بـا كوشـش در        گرفت، ي كه هر دم وسعت م     ياني دوستان، آشنا  نيدر ب 
 اني ارتباط با خـانواده زنـدان      قي و چه از طر    شي درست شاگردان خو   تيترب
 در د به سهم خوكرد ي مي آنان سعي مبارزاتيها  و شركت در برنامه   ياسيس
 رشد و گسترش جنبش ضـد       انيدر جر . دي نما فاي جنبش خلق نقش ا    شبرديپ

 ي تظاهرات هي در كل  زي روح انگ  قي خلق در اواخر دوران شاه، رف      يستياليامپر
 انيپا ي بي و با خشم و نفرتنمود ي فعاالنه شركت مشد ي بر پا مزيكه در تبر  

، چنان پر شـور     داز آن برخوردار بو    اري كه بس  يبه دشمن و با شهامت انقالب     
 داًي شـد  انيـ  كه اطراف  كرد ي برخورد م  مزيالي امپر فيو قاطع با مزدوران كث    

 را كـه در صـف   يالهـ   حـزب ي بار مزدور  كي. گرفتند ي قرار م  ريتحت تاث 
 نيـ او بـا ا  .  داد ي سـخت  ي گوشـمال  نمـود  ي اغتشاش مـ   جاديتظاهر كنندگان ا  

 سـاخت و  جرا از دستش خـار ) ريج زن كي( شده و چماق او      زيمزدور گالو 
 دسـته از بـه اصـطالح        نيـ  ا ديـ  پل تيـ  ماه يبا نشان دادن آن به مردم به افشا       

 .  پرداختي آن روزنيمبارز
 مبارزه در يها  و مبارزش شعله  ري و مادر پ   زي روح انگ  قيبا وجود رف  
 كه مردم يطي رو در شرانياز ا.  همچنان فروزان بوديصحن خانواده دهقان

 ي، فـوج فـوج بـرا      نـد ي را آشـكار نما    شي خـو  ي مكنونـات قلبـ    ندتوانست يم
 نـد آورد ي مي روها آن خانواده به خانه ني اي و به پاس خون شهدا  يقدردان
 آنان از ي برايخواستند در مجامع عموم ي و مادرش م زي روح انگ  قيو از رف  

 صحبت كنند و يي فداي و از خاطرات خود در مورد رفقايتجارب مبارزات
 ميـ پـس از اسـتقرار رژ     . دادنـد  ي به خواست مردم پاسـخ مثبـت مـ         زي ن ها  آن

 زود به   يلي خ زي روح انگ  ي مادر انقالب  ي اسالم ي جمهور مزياليوابسته به امپر  
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 ي بـه زود   شي انقالب تي با درا  ني برد و همچن   ي پ مي رژ ني ا ي ضد خلق  تيماه
 يي فـدا يكهـا ي النه كرده در سـازمان چر     يستهاي اپورتون يمتوجه سازشكار 

 خلـق صـف خـود را از       يي فدا يكهاي كه چر  ي هنگام نروياز ا . دي گرد خلق
 آنـان   ز ا ي كردند، به هوادار   تيآن سازشكاران جدا نموده و اعالم موجود      

 امكانـات  هي خلق كل يي فدا يكهاي به صحت نظرات چر    مانياو با ا  . پرداخت
 بـه خـصوص  خانـه او  .  قـرار داد كهاي چر ي را در جهت رشد سازمان     شيخو
 پـشت جبهـه در آمـده بـود و او بـا      كيـ  كردسـتان بـصورت   ي رفقـا  يبرا
 كرد ي م ي با هر آنچه در توانش بود، سع       ي مادر انقالب  كي ستهي شا تيميصم
 .ردي خود را در جهت خدمت به جنبش بكار گيانرژتمام 

 خـود  ي ضـد خلقـ  يها  برنامهبه دنبال  ي اسالم ي منفور جمهور  ميرژ
 هزاران آموزگار متعهد از شغل خود        به همراه  زيدر مورد كارمندان، او را ن     

 دارنـد كـه   ادي بدندي دكي زمان او را از نزدني كه در ايكسان. بركنار كرد 
 يسابگر حـ چگونـه يه.  مسئله برخورد كرد ني به ا  ي پر نشاط  هياو با چه روح   
 را كه در احكام     ي با تمسخر، منطق   اً در كار نبود و او صرف      ييخرده بورژوا 

 اگر مـسئله  ي ولداد يده بود به همكارانش نشان م   بكار برده ش  » ونياخراج«
 دفـاع از حقـوق   ي بـود او بـرا  تيـ اهم ي بـ ي وي بـرا ياخراج از نظر شخص   

 فعاالنـه  افـت ي ي مـ بيـ  مناسـبت ترت ني كه بـد   ي اعتراضات اني در جر  نيمعلم
 .كرد يشركت م
 ميـ  رژ تكـار ي در جامعه چهره جنا    ي مبارزه طبقات  يابي با شدت    گريد
 يي بـا درنـده خـو   ميـ  شـده بـود و رژ     انيـ  عر شتريچه ب  هر ي اسالم يجمهور

سابقه  ي خود را به خلق در وسعت ب       ورشي مزيالي امپر يري سگان زنج  ستهيشا
 به اسارت دشـمن     ي دهقان زي روح انگ  ي مادر انقالب  ورشي نيدر ا . آغاز كرد 

 به اصطالح زهر چشم     ي برا مزيالي امپر في بعد مزدوران كث   ي آمد و چند   در
 ني ترور و اختناق حاكم ايشتر به فضايدامن زدن هر چه بگرفتن از خلق و 

 يكهـا ي چرني كه در درون مبارزات خون  ي و پاك باخته را، زن     يمادر انقالب 
 . اعدام سپرديها  خلق پرورده شده بود، به جوخهييفدا

 او را ني، قلب آتـش مي خوار رژ  رهي مزدوران ج  ييكاي آمر يها گلوله
 ي؛ قلبـ  يهمه شور انقالب    بخش خلق، با آن    ييهمه عشق به انقالب رها     با آن 

 مقدس به دشمن انباشته بود، نشانه رفتند و خـون پـاكش را              يها نهيكه از ك  
 .ختندي رنيبر زم
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 يهـا   صـحنه  ني از پرشـورتر   يكـ ي ي مـادر انقالبـ    نيـ صحنه اعدام ا  
 را خطاب قرار داده و گفته بود، مي مزدوران رژيباك ي بود، او با بيمبارزات

 نـه شـما و نـه اربابـان          زديـ ر ي مـ  ني بـر زمـ    هودهي كه خون من ب    ديگمان نبر 
 اهيد شما هرگز از انتقام خلق و از چنگال عدالت او مصون نخو            ستياليامپر
 قـاطع  ياز برخوردهـا . ديكش يدر تمام مدت او از شعار دادن دست نم        . بود

 ي كه بـا و يي فراگرفته بود و رفقاياو با دشمن، صحنه اعدام را شور انقالب      
 .افزودند ي شور مني بر ازيعدام شدند نا

 يا تنامهي خواسـتند وصـ    زيـ  روح انگ  قيـ  از رف  ي وقتـ  ميمزدوران رژ 
 تمـام امكانـات     نكـه ي او فقط به نوشتن چند خط بسنده كـرد و آن ا            سديبنو
 و سـگ    مزياليـ  امپر ي تا در جهـت نـابود      دي مرا به خواهرم اشرف بده     يمال
 .رديگكار ه  بي اسالمي جمهورمياش رژ يريزنج

 ي لحظـات زنـدگ  ني شـجاع كـه در آخـر   ي مادر انقالب  نيافتخار بر ا  
 دشمن  ياش باشد به نابود     به فكر دو جگرگوشه    ي حت نكهي قبل از ا   زيخود ن 
 .ديشياند ي انقالب ميروزيو پ

ــ روح انگيآر ــمبلزي ــدي از پي س ــنفكران انقالبــ ون ــ اي روش  راني
 نينجا كه مبارزات خون   آ.  بود مان هني م يها با توده )  خلق يي فدا يكهايچر(

 را بـر  يا  تـوده تيـ  از حماي خلق به ثمره نشـست و مـوج        يي فدا يكهايچر
 به رشد و گسترش مبـارزه دامـن         افتند،ي ينيها تولد نو  زي روح انگ  خت،يانگ
 خلـق بـا     يي فـدا  يكهايسازمان چر . دندي به آن بخش   يدي جد تيفي و ك  دزدن

 زيـ  روح انگيانقالبـ  پرشـكوه مـادر   ونـد ي پنيـ ها گره خورد و سمبل ا      توده
خـون مـادر    .  و شهادت پر افتخارش بر شـكوه آن افـزود          ي با زندگ  يدهقان
 كـه   ييهـا   خون خت،ي در هم آم   يي فدا شگاماني با خون پ   زي روح انگ  يانقالب

 تـا   زنـد ير ي م ني كه بر زم   ييها خون. سازد ي خلق را بارور م    نقالبدرخت ا 
 در خـود فـرو      يه طبقـات   و دشمن را با تمام كثافات جامع       دي آ دي پد ييايدر
 .برند

 هرگز از خاطره خلق فرامـوش نخواهـد شـد و بـه حـق                زيروح انگ 
 ادي همواره در ني و حماسه آفري انقالبي مادربه عنوان آن است كه ستهيشا

  .خلق زنده بماند
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  رفيق كبير حسن نوروزي
 ) خلق ايرانفداييهاي  چريك(
  

ر محلـه راه     د ي خانواده كـارگر   كي در   1324 حسن در سال     قيرف
 ي قفقاز بود، كه پـس از مـدت      نيپدرش از مهاجر   .ديآهن تهران متولد گرد   

 بـه حـزب تـوده       يكتـاتور ي ضـد د   يهـا  مبارزه با رضا خان قلدر در گـروه       
 ي رهبـر  يزم به حزب تـوده متوجـه اپورتـون        وستنيها پس از پ    سال. وستيپ

 را از    آگاه حزب، خود   ي از پرولترها  گري د ياريحزب توده شد و مانند بس     
.  رها ساخت و از حزب كنـاره گرفـت  ي مركزتهي باند فاسد كمي رهبر ديق

 از دوران   ي و ي پـدر و آزادگـ     يستيـ  ضـد اپورتون   يهـا   و خصلت  اتيروح
 حـسن كـه     ي تعرضـ  هيـ  و روح  ي رشـد آگـاه    ي برا ي مناسب طي شرا يكودك
پدرش به او آموخت كـه  .  فراهم آوردود، مستعد و باهوش باري بس يكودك

امـان   ي بـ  و تا جان در بدن دارد به مبارزه نان خلق سازش نكند   هرگز با دشم  
  . دشمن ادامه دهدهيبرعل

بود كه بـه     او   ي درس انقالب  ني و آخر  ني پدر، بزرگتر  ي زندگ انيپا
 ساله بود كـه     9حسن  .   گذارد ي شگرف بر حسن باق    يريثافرزندش داد و ت   
 تـه ي كم  كـه  يطي، در شـرا   1334 همراهش در سال     اراني از   يپدرش با جمع  

 دانيـ  را رهـا سـاخته و م       ي فداكار حزب  ي فاسد حزب توده كادرها    يمركز
 اقـدام  كيـ  دست به فدايي عمل  كي اني كرده بود، در جر    ي را خال  همبارز

 قطـار محمـوالت     كي كودتا زدند و با خارج ساختن        مي رژ هيمعترضانه برعل 
 سـخت بـر حكومـت كودتـا وارد          يا  از خط آهن و انفجار آن ضربه       ينظام
 بـه  اتيـ  عملني ااني خلق در جرري ناپذي قهرمانان آشتنياگر چه ا   .اختندس

 دهي ما ثبت گردي مبارزات خلقخي تارنهيشان در س  نامي ولدند،يرسشهادت 
  .و تا ابد زنده خواهد ماند

 از طرف   يطي آن بود كه سنگر مبارزه در شرا        عمل نشان دهنده   نيا
 و نبـرد و     ي جانبـاز  يدگ آمـا  ي حزبـ  يهـا   شد كه توده   يرهبران حزب خال  

 ي سالم و انقالب   تي عدم مركز  ي ارتجاع را داشتند، ول    يروزي از پ  يريجلوگ
 مـصمم و پرشـور   هيـ  خلق به هـدر رود و روح        آماده يروهايباعث شد كه ن   
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  . شودلي تبديدي و نومسايها به  هتود
 سـال نداشـت مجبـور شـد     9 از شيپس از شهادت پدر، حسن كه بـ       

 كه ني منوال گذشت تا اني بديچند سال. پردازد بي به كارگرليضمن تحص
 ستيـ  زطي و شـرا ي حسن مقدور نبود، وضـع مـال     ي برا گري د لي تحص ادامه
 رو حـسن  نيـ  كنـد، از ا   لي راحت تحص  الي نبود كه حسن بتواند با خ      يطور

  زحمـتكش كـه امكـان ادامـه        يهـا  ها تن از فرزنـدان تـوده       ونيلي مانند م  زين
 ياز آن پس حـسن بـه كـارگر        .  مدرسه شد   ندارند، مجبور به ترك    ليتحص

ور  شهي جا و آن جا در نزد استادكاران پنيرفت و به عنوان شاگرد پادو در ا
 مشاغل ي و لوله كشي و بالخره فلزكار  ي بر شهي ش ،ينجار. به كار پرداخت  

 حـسن  قيـ  رفاميـ  انيـ در ا. دادند ي ملي دوره تشكني را در اقي رف اگونگون
خوانـد و   ي پـدر بـود مـ   يها  را كه جزو كتابيقالب اناتي از آثار ادب   يبرخ

  .داد ي ما خود را ارتقيسطح آگاه
 نـان بـه   ياش را ترك گفت و در جـستجو   ساله بود كه خانواده   14

 پرداخـت،   يبوشهر بـه كـارگر     جنوب كشور رفت و در بندرعباس و بندر       
 كيـ  بعد كار خود را از دست داد و مجبـور شـد در رسـتوران                 ي چند يول

چنـد سـال بعـد بـه تهـران          . انه به عنوان گارسن مـشغول كـار شـود         مسافرخ
كـارش  .  مشغول كار شـد ي و لوله كشي كارگاه فلزكاركيبازگشت و در  

 بـه   ي سـاختمان  ساتيـ سا نـصب ت   ي بود كه از طرف صاحب كار بـرا        يطور
 در مسافرت و ي وقت وشتري بي رونياز ا. شد ي اطراف فرستاده ميشهرها

 و  اتيـ  تجرب شي امـر در افـزا     نيـ شد كـه ا    ي م يسپرتماس با مردم مختلف     
  .ثر بودو ماري خلق بسيدگ شناخت او نسبت به زنيارتقا

 بـار او در     نيـ ا.  بـه جنـوب كـشور رفـت        اً ساله بود كـه مجـدد      18
 ي پرداخـت، ولـ    ي و كرمان بـه كـارگر      رازي بوشهر، بندرعباس، ش   يشهرها

كـار  يكـارگر ب   نداشـت، ماننـد هـزاران        ياديچون كار در آن دوره رونق ز      
 يهـا  ني نـش  خي موتور لنج، خودش را به شـ       كي با   ي قانون ري به طور غ   يرانيا

 بعـد بـا   ي به كار پرداخـت و چنـد  ي و دوبتي در كوي و مدتدين رسا يعرب
 نيـ ا.  مراجعـت نمـود    هني كه دسترنج كارش بود، به مـ       يمختصر پس انداز  

س از بازگشت پ.  ساخته بوديا دهيد ايمسافرت از او جوان كارآزموده و دن    
.  پرداخـت ي و سپس در تهران بـه كـارگر   ي جنوب ي در نواح  ي مدت رانيبه ا 

 كارخانجـات شـاه پـسند       ي سـاز  ي سال در بخـش قـوط      كي دتدر تهران م  
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 انيپـس از آن توسـط آشـنا    .كـرد  يتهران به عنوان كارگر شـبكار كـار مـ      
 شـد و از آن پـس        داي پ شي برا يپدرش در كارخانجات راه آهن تهران كار      

 بـه عنـوان     ساتيـ سا و ت  ي در كارخانجات راه آهن در بخش لوله كـش         قيرف
  .شد كارگر متخصص مشغول كار كي

 در ي حسن همراه چنـد تـن از روشـنفكران انقالبـ      قي رف 46در سال   
 يهـا   كتـاب هـا  آن . به راه انداختنـد ي محفل مطالعات  كيمحل سكونت شان    

ــه را از ا ــممنوع ــ ني ــه دســت م ــد و م ي طــرف و آن طــرف ب ــه آوردن طالع
 ميـ رژ. آمـد  ي بـه دسـت مـ      يهـا بـه سـخت       گونه كتـاب   ني ا ينمودند، ول  يم
 و ممنـوع    يآور  را جمـع   ي آثار انقالبـ   هي تمام كل  يگر يحش با و  يكتاتوريد

 نيـ از ا .  كـرد  ي مـ  يري جلوگ ها  آنه بود و به شدت از پخش و فروش          كرد
مـر   اني گران بود و ا يليشد خ  ي م داي بود و اگر پ    ابي كم اري كتاب بس  يرو

 پرولتر با كي حسن كه قيرف.  كرده بودجادي اها آن كار  ادامهي برايمشكل
. نهاد كرد شي پ شي را به رفقا   ياش بود، خالقانه طرح     مثبت يها خصلتتمام  

 بـه   اباني كنار خ  يعلن ي كتاب فروش  كي ستي با ي م ها  آن طرح   نيبر طبق ا  
 يها يروش و فروش كتاب با كتاب ف      ديآوردند و در رابطه با خر      يوجود م 

 رنـد ي كتب ممنوعه هستند، تماس بگ  ي منبع اصل   كه معموالً  گريدوره گرد د  
 شيهـا افـزا     گونـه كتـاب    نيـ و امكانات خود را از جهت به دست آوردن ا         

 كـار را برعهـده گرفتنـد و    ني اتي مسئول يگري د قي حسن و رف   قيرف. دهند
را بـه دسـت    راني شـم چي در پـ يابـان ي كنـار خ   ي كتـاب فروشـ    كي يسرقفل

 زود توانـستند بـا اكثـر     يلـ ي خ هـا   آن.  كتاب شدند  آوردند و مشغول معامله   
 را جلـب    شانيـ  تمـاس حاصـل كننـد و اعتمـاد ا          ياباني خ يها يوشكتاب فر 

 هـا   آن ي محفـل مطالعـات    اريها در اخت    كتاب نيتر ابياز آن به بعد كم    . كنند
  .گرفت يقرار م

حمـدزاده   ا قي رف يستي حسن با گروه ماركس    قي رف 44 سال   ليدر اوا 
 يا  كـه هفتـه    ي گروه در جلـسات مرتبـ      يدر آن دوران رفقا   . تماس گرفت 
 نفره گرد هم جمـع شـده و بـه           5 اال   3 يدادند در واحدها   ي م ليدوبار تشك 

 في از وظـا   گري د يكي. پرداختند ي م يستي متون ماركس  يبحث و مطالعه رو   
ست  بود كه به د يابي كم اريها و جزوات بس     كردن كتاب  سي دست نو  شانيا

 چنـد  ي بـرا هـا معمـوالً    كتابرايشد، ز ي مي كار مهم تلق   نيا. ديرس يشان م 
 ي پس از چند روز به صاحب اصلستيبا يشدند و م يروز به امانت گرفته م   



 18  قسم به خونتان رفيقان

 ه فعـال بـود، بـ      اري بـس  ي نـوروز  قيـ  رف زي ن نهي زم نيدر ا .  شد يبازگردانده م 
ر چند نـسخه     را د  ني لن قي از جمله مجموعه آثار رف     يادي كه مطالب ز   يطور

  . عضو گروه گذاشتي رفقااري كرد و در اختسيدست نو
 به خود يتر  احمدزاده شكل مشخصقي گروه رفتي فعالامي انيدر ا

اول :  گروه قرار داده شد   ي مشخص در دستور كار رفقا     گرفت و دو برنامه   
 در  ي و دوم انجام حركات    كي مطالعه و كار تئور    ي سه نفر  يها  هسته ليتشك

 لي تـشك ي مناسـب بـرا  نـه ي زمجـاد ي و ا ي كـارگر  يها  توده جهت رسوخ در  
  .حزب

 ي نـوروز  قيـ  برنامه از طرف گروه مقـرر شـد كـه رف           نيبر اساس ا  
 نيـ بـه ا  .  در كارخانجـات راه آهـن بزنـد        ياسـ ي س تي نوع فعال  كيدست به   

 دي نمازشيدهند، آم ي نشان مي مساعديها نهي كه زمي كه با كارگرانبيترت
 آشنا كرده و بـه      ياسي و مبارزات س   يل كارگر يبا مسا  را   ها  آنو رفته رفته    

 خفقان ي برنامه، عالرغم فضاني به دنبال اي نوروزقيرف. دي جلب نمامبارزه
 بـه   شانيـ  با كـارگران مـستعد و جلـب ا         يريبار كارخانه، اقدام به ارتباط گ     

 چند از كـارگران در      ي با تن  ي نوروز قيرف.  نمود ي طبقات يها يكسب آگاه 
 ليـ  از قب  يهـائ   كتـاب  اًگفـت و ضـمن     ي سخن مـ   ي كار و كارگر   ليباره مسا 

ــشردوستان  ــده پــوش، پاشــنهب ــژن ــادر ماكــسني آهن  را در ي گــوركمي و م
 كـار  نيـ  ا  از ادامـه   ي عـده پـس از مـدت       نيـ  ا يداد، ولـ   ي قرار مـ   ارشانياخت

 دائـم   يدهايـ  در كارخانـه و تهد     يسيـ  پل ديخفقـان شـد   .  كردنـد  يخوددار
 يبرخ. داشت يم  باز ي كار ني چن ي  را از ادامه   شاني ا ياسي س سي پل نيمأمور

 قبل از سال ياسي سيها تي از فعاليتر بودند و تجارب يمي كارگران كه قدزا
 حسن را مورد طعنـه      قيكردند و رف   ي م يني را داشتند، به شدت ابراز بدب      32

 ياسـ ي بـه وكالـت و وزارت بـه كـار س           دني رسـ  يدادند كه تو بـرا     يقرار م 
البتـه  . دكردنـ  ي خود را ابراز م دي شد ياعتماد ي ب بي ترت ني و بد  يا پرداخته

 بـه  هـا  آن گري ديكردند، از سوئ   ي م اني خود را ب   مي فقط تجارب مستق   ها  آن
 كـه دشـمن در   يها به خاطر احـساس ضـعف مطلقـ       تي نوع فعال  ني ا ي  ندهيآ

 و افتنـد ي ي در آن نمـ يديـ  بودنـد و ام نيذهن شان به وجود آورده بود بـدب   
 دايـ  پ ا گونـه كارهـ    نيـ  نـسبت بـه ا     يديـ  ام ي   فكرشان نقطـه   يايحتا در زوا  

  .شد ينم
 در اً كـه مرتبـ  ي مردمـ رايـ  و واضـح بـود، ز      يعـ ي طب ي امـر  زيـ  ن نيا
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 مواجـه بـوده انـد كـه مرتـب          يمبارزات شان شكست خورده و با دسـتگاه       
 بـه  هـوده يتواننـد ب  يهرگونه حركت شان را با شـدت سـركوب كـرده، نمـ       

 كسب اعتماد نسبت به عنـصر   ي برا ها  آن.  باشند دواري دل ببندند و ام    يزيچ
توانـستند بـه    ي نمـ هـا  آن . داشـتند ينـ يل عيـ  بـه دال  اجيـ  احت ياسـ ي س شگاميپ

 كيـ  تنهـا    انيـ  م نيـ در ا .  بدون ارتباط با عمل دل خـوش كننـد         يها حرف
 كارخانجات بود كـه بـا شـور و شـوق     ي جوان از قسمت نجار   اريكارگر بس 

داد مطالعـه    ي قـرار مـ    ارشيـ  در اخت  يوروز نـ  قي را كه رف   يهائ حد كتاب  يب
 نيـ  نـسبت بـه ا  زيـ  او نيها را ادامه داد، ولـ  تي فعالني اخركرد و تا به آ   يم

 زركـار بـود كـه بعـدها در      وسـف ي جوان   قي رف نيا. شكل كار معترض بود   
 برخاست و قهرمانانه  مي رژ هي خلق به مبارزه برعل    فدايي يها كيصفوف چر 

  .ديه شهادت رساش ب يدر راه آرمان سازمان
 بـا  دي مـنظم و شـد  تيـ  كـه عالرغـم فعال  ي نوروزقي رف بي ترت نيبد

 گـروه   ي رفقا ي اوضاع را برا   يا  مواجه شده بود در مقاله     يدياشكاالت جد 
 بـا  ياسـ ي سيغـ يهـر نـوع كـار تبل      «: اظهار داشت كـه    اًحي كرد و صر   حيتشر
 كـه  ي متمركـز يرويـ  حـداقل ن كي و بدون ي اقدام عملكيها بدون   توده

 دشمن را در ذهن مـردم فـرو     يوالي وارد سازد و ه    ي ضربات دشمنتواند به   ب
 مطمئن سـازد،  ي وي دشمن و امكان نابوديري پذبي را به آس  شاني و ا  زدير
  .»ثمر است يب

 گـروه در  تيـ  كـه در چـارچوب فعال  يگري دي زمان رفقا  نيدر هم 
 را مطــرح ي داشــتند، نظــرات مــشابهتيــ فعالاني كــارگران و روســتائانيــم

 يارهـا ي روشنفكر عضو گـروه كـه بـا مع         ي از رفقا  يدر آغاز برخ  . ساختند
كردنـد،   ي م ي را بررس  اي بدون ارتباط با عمل، قضا     ك،ي تئور اً و صرف  يذهن

 زود به خـاطر     يلي خ يول.  نشان دادند  دي طرز تفكر جد   ني با ا  يئمخالفت ها 
بـه   شان و برخورد فعال شـان بـا مـسئله توانـستند خـود را               انيپا يصداقت ب 

 را نه آن طور كه در ذهـن شـان پـرورده             اناتي كنند و جر   كي نزد تيواقع
. ابنـد يگذشـت در     يبودند، بلكه آن طور كه در جهان خارج از ذهن شان م           

 كـارگر در  ي رفقاقي مبارزه از طر ني مفهوم نو  يها  نطفه ني اول بيرت ت نيبد
 فـا ي ا ي نقـش مهمـ    انيـ  م نيـ  در ا  ي نوروز قي و رف  ديسطح گروه مطرح گرد   

  .كرد
 يا  شُـبهه گـر ي جامعه، ديني ع طي شرا لي در رابطه با تحل    بي ترت نيبد
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 -يسي پلدي شديكتاتوري دطي نمانده بود كه تنها كار در شراي رفقا باقيبرا
 ي خلـق از مبـارزات گذشـته، نـوع         ي با توجـه بـه سـوابق ذهنـ         راني ا ينظام

هن يمـ  ي ژهيـ  وطي منطبق با شراستيبا ي است كه مي نظام-ياسي سي  مبارزه
  . اقدام شود آن عمالًيها ي كشف قانون مندي و براابدي انيما جر

 شـكل مبـارزات   رييـ از آن پس، گروه حركت خود را در جهـت تغ    
 گروه در صف تي شكل فعالريي تغاني در جري نوروزقيرف. خود آغاز كرد
 كيـ  چري واحـدها ني از اولـ يكـ ي در 49 شد و در سال تيمقدم وارد فعال 

 شـده بـود،     لي مـسعود احمـدزاده تـشك      ريـ  كب قي رف ينده كه به فرما   يشهر
 يا  مبارزه،يا  حرفهي انقالبكي به صورت قياز آن پس، رف   . ستشركت ج 

 مسلـسل  ي  مـصادره هـا  آن واحد اتي عملنياول.  و دشوار را آغاز كرد  نينو
  .دي به انجام رسيروزي قلهك بود كه با پيكالنتر

 نـوع   13 و،يدام فرسـ   قلهك و اعـ    ي حمله به كالنتر   اتيپس از عمل  
 ي نوروزقي پخش شد كه رفيعي در سطح وسادي به تعداد زيحي توضهياعالم
 يها وهي به شكلتيجست و با موتور س يها شركت م هي در پخش اعالماًشخص
 مـاه سـال     بهشتي در ارد  ي نوروز قيرف. كرد يها را پخش م    هي اعالم يابتكار
 شـركت و    اتيمحافظ عمل  ستمي در س  زنهاوري بانك آ  اتي عمل اني در جر  50

  . كردفاي اينقش خود را به خوب
 مي شــد و تــيدي، ســازمان دچــار ضــربات شــد50در تابــستان ســال

 مانـد   ي باق ي نوروز قي رف م،ي ت نياز ا .  رفت اني احمدزاده از م   قي رف يكيچر
 ديـ  كـه بـه منظـور تجد       يتي در مركز   50 و توانست در اواخر تابستان سال     

  .ديد فعاالنه شركت جو شده بوليسازمان واحدها تشك
 در  ي طـوالن  يريـ  درگ كي در   قي، رف 50 ماه سال  وريدر اواخر شهر  

 پا مورد اصابت گلوله قرار گرفـت كـه بـا    هي تهران از ناحي جنوب يها  Ĥنابيب
 دشـمن  ي  خود را از محاصـره لومتري مسافت چند ك ي مجروح پس از ط    يپا

 قيـ حت رف محـل اسـترا  ي  فوق، خانـه ي  در شب وقوع حادثه    .خارج ساخت 
 ي با پا  ي نوروز قي دشمن مورد محاصره قرار گرفت كه رف       رانتوسط مزدو 

 بـه سـالمت   زيـ  محاصره نني رگبار مسلسل از ا ريمجروح و دردناكش  در ز     
 نتوانست  شي حسن به علت جراحت پا     قي حوادث، رف  نيپس از ا  . خارج شد 
 اش  ي سـازمان  في در همه حال وظا    ي ول د،ي شركت جو  يكي چر اتيدر عمل 

 بـود، واحـد     افتـه ي مجروحش بهبود    ي اواخر مهر كه پا    رد. داد يانجام م را  
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 ،يكـ ي واحـد چر نيا.  سازمان نموددي خود را تجد   ي تحت فرمانده  يكيچر
 ي واحـدها ني شده بود، از بهترينام گذار» انيپو«دي شهقيكه به افتخار رف  

  . داردادي بود كه سازمان ما به يكيچر
 كيـ  ،ي شاهنـشاه ني ننگيها شنمقارن با ج  » انيپو «يكيواحد چر 
 ي رو يادي ز ريثا برق انجام داد كه ت     يروي خطوط انتقال ن   يرشته انفجار رو  

 پرشـكوه   ي آنقـدر بـرا    ميـ  كـه رژ   ي تهران داشـت آن هـم در شـب         يخاموش
  . بوددهيكردنش زحمت كش
 بانـك صـادرات     ي   حسن در مصادره   قي، رف 50 سال   زيدر اواخر پائ  

 اتيـ  اوائـل زمـستان همـان سـال در عمل     نارمك شركت جست و در ي  شعبه
 را بـر عهـده داشـت و    اتي عملي فرماندههي صفوي  شعبهيحمله به بانك مل  

 نـوكر صـفت و خـوش خـدمت بانـك را بـه               سي با رگبار مسلسل رئ    اًشخص
  .دي رسانانتشي خيسزا

 ليـ  اتومبي  مـصادره اتيـ  در عمل  ي نـوروز  قيـ ، رف 50در بهمن مـاه     
 انجام داد و ي كرد و نقش خود را به خوب شركتيحامل پول بانك بازرگان

  . كرديزير ي مصادره را پاتي عمليروزي منظم خود، پتيبا فعال
 كه به خـاطر انحـراف       50 سال   ي تظاهرات به اصطالح مل    انيدر جر 
 يزيـ  طـرح ر   ميـ  با خرج مبالغ هنگفت و گزاف از جانـب رژ          يافكار عموم 

 ي   در برنامـه   ينـوروز  قي رف يبه فرمانده » انيپو «يكيشده بود، واحد چر   
 تظاهرات شركت جست و با چند انفجار كم خطر در رابطـه بـا               يزيدرهم ر 

 و كوشـش    ختـه ي كل تظـاهرات را بـرهم ر       يكي چر ي واحدها ري سا اتيعمل
 بـه  اً نقـش بـرآب سـاختند و ضـمن        ي افكار عموم  بيبزرگ دشمن را در فر    

شدند فرصت   ي م تي توپخانه هدا  دانيها به م   سي كه به زور باطوم پل     يمردم
  . خود بازگردنديها دادند كه به خانه

 احمـد   دي شـه  قيـ  به همـراه رف    ي نوروز قي، رف 50در اواخر زمستان    
 در تهران حمله كردند و به سالمت كاي با چند نارنجك به سفارت آمربرُميز

 سـازمانده   كي در نقش    ي نوروز قياز آن پس، رف   .  خود بازگشتند  گاهيبه پا 
 پرثمرش را آغاز كـرد و در آمـوزش          تي فعال ي نظام - ياسي س ي مرب كيو  

 آور ي خلـق رو ني كـه بـه مبـارزات نـو       يدي تازه و داوطلبان جد    يكادرها
 فشارها نيدتري كه دشمن شديطي نمود و در شرافاي ايشدند، نقش مؤثر يم

 قطع نكرد و عالرغـم      يا   اش را لحظه   تي برقرار ساخته بود، فعال    رانيرا در ا  
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شـد، بـا     ي تحـت آمـوزش او وارد مـ        يواحـدها  كـه بـه      يلطمات و ضـربات   
 يپرداخـت و واحـدها   ي سـازمان مـ   ديـ  به تجد  دوار،ي پرشور و ام   يا هيروح

 تازه ي در آموزش رفقاي نوروزقيرف.  كرد ي مايضربت خورده را از نو اح
تـر   عي هـر چـه سـر   ديكوشـ  يداد و مـ  ي نـشان مـ  اريكار وسواس و دقت بـس   

كـرد بـا دادن      ي مـ  ي سـع  ي رو نيـ از ا . شد رفقا را اعتال بخـ     يكاراكتر انقالب 
 را در كوران كار قرار دهد       ها  آن  عمالً شاني ا ي به رفقا و راهگشائ    تيمسئول

  . شونددهي عمل رشد كنند و آبدانيتا در جر
 ت،يمي كـار كـرده انـد هرگـز صـم          ي نـوروز  قيـ  كـه بـا رف     يرفقائ

 نيـ  را فرامـوش نخواهنـد كـرد و ا   قيـ  رفانيپا ي و تعهد ب  يصداقت، فروتن 
 ي عمـل شـان در مبـارزات انقالبـ         ي راهنمـا  شهي او هم  يها  خصلت نيبارزتر

 ي كه با او كار كرده اند، وجود او خود نوع          يبه اعتقاد رفقائ  .  خواهد بود 
 سـت كـه   يري تـأث تي نهاني بهتر كار كردن شان بوده است و ا     ي برا زهيانگ
  .دي نماجادي هم رزمش اي رفقايتواند به رو ي مي انقالبكي

 زيدر پائ .   بود ريگي پ يها  سال تالش  ي نوروز قي رف ي برا 1351سال  
 60 از شي بـ ي   بـا محاصـره    ياباني قرار خ  كي در سر    ي نوروز قيفر 51سال  

محـل قـرار در     .  مسلح بودند، مواجـه شـد      كي اتومات يها دشمن كه به سالح   
 ي   كـه متوجـه محاصـره      ي نـوروز  قيرف.  شوش تهران واقع شده بود     ابانيخ

 دشـمن و  نيمورا متقابل بـا مـ  يراندازي رشته تكي پس از   گشته بود،  ندشم
 ي   خـط آهـن جـاده      ري خود را به داخـل مـس       شان،ي از ا  يكيمجروح ساختن   

 كي شـل ي عنصر مسلح دشمن به سـمت و      6 كه   يآرامگاه انداخت و در حال    
  .كردند از محاصره به سالمت خارج شد يم

 آموزش و    به كار  52 تا زمستان    51 زمستان   ي   حسن در فاصله   قيرف
 سازمان فعاالنه شركت    يها يزي كادرها ادامه داد و در برنامه ر       يده سازمان

 گسترش مبارزه، نقش خود يجست و در جهت برپا كردن امكانات تازه برا
 ياه تي بر رشد و گسترش فعالي كرد و اثرات مشخصفاي ايرا به شكل خوب

  . گذاشتيسازمان ما از خود باق
 ي  در منطقهيتيمورا انجام مي كه در پيوز نورقي رف52 ماه ي درد

 نيمورا مـ ي  مـورد حملـه  رانـه يگ لرستان در حال حركت بود به طـور غافـل   
 و مـزدوران را بـه     دي سـالح بركـش    يريگ  غافل رغميدشمن قرار گرفت و عل    
 مورد اصـابت گلولـه قـرار گرفـت و بـه        زي خود ن  يرگبار مسلسل بست، ول   
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 اعالم داشت و دي روز بعد در جرا12 را يري خبر درگدشمن. ديشهادت رس
 جملـه اكتفـا   نيـ  و فقط به ذكر ااوردي ناني به مياز تعداد تلفات خود ذكر  

 نيـ و ا . »دي نرس يبي آس يرنظامي عنصر غ  چي به ه  يري درگ نيدر ا  «:كرد كه 
 كُـشته و    قيـ  از مزدوران دشمن با رگبار مسلسل رف       ي كه تعداد  داد ينشان م 

 دالور  ي   رزمنـده  نيـ  ا ي حـسن نـوروز    قيـ به هـر حـال رف     .  اند دهمجروح ش 
 ي بـرا ريـ گي پي  خلق پس ار سه سـال مبـارزه  ني فرزند راستنيسازمان ما و ا  

 سـه سـال     راتيثا تـ  ي شـد، ولـ    دياو شه . دي خلق خود به شهادت رس     يداريب
 ينيامان او همواره در كالبد جنبش خلق ما پابرجاست و مبـارز            ي ب ي  مبارزه
هـا و    ي دالور ي   همـواره خـاطره    نـد يآ ي مـ  داني راه او به م    ي  دامه ا يكه برا 
 ي و بـا قلبـ  افـت ي خـود خواهنـد   ي عمل انقالبي  او را پشتوانه يها يفداكار

 چون حسن سرخ گشته پبش    ي ارزشمند ي كه از خون شهدا    يروشن در راه  
  . خلق را فراهم خواهند نمودي رهائي لهيخواهند تاخت و وس

 همرزم ي به رفقايوز حسن نورري كبقي كه خبر شهادت رفيهنگام
 ي نـوروز قي مائو را كه رفقي از رفي آوردند قطعه شعر   ادي به   ي همگ د،يرس

  :كرد ي زمزمه مانيپا ي بي لب با شوقري خلق زانفداييدر هنگام شهادت 
   
   استزانيها آو  برگي پنجه
  زي چنگال دشمنان تو
  درند ي را ممان يدهاي امياني پرنناني او
   

  خواند ي ميا  گندم زار زنجرهدر
  نالد ي مي زنيشو ي خانه، بدر
  دهد ي پدرش را آواز مي گَُم كرده كودكره

  نديشو  يم  را تيروند و دامن ابد ي مشي دامن كشان پرودها
  نديشو ي را ميست زندگ يها كه نبض هزاران مرد درآن جار  خوننياو
   نمانديشو ي زن برد،ي زنجره آرام گتا
  زند پدر لبخند ي  كودك برچهرهو
   

   خلقمكراني بياي از دريا  قطرهمن
   گُل هاست وري كه زي شبنمهمچون
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  كند ي را روشن مني همچون آن تك فروغ آسمان كه زمو
   ام اگر نتابم، اگر نخندمچي هي همه من بني ابا

   شومريكنند تبخ يها فراموشش م  وهمچون شبنم كه گُلمي اگر بگرتازه
  ام  ده بود و من در شما خاك شدي خواهشما
   
  ديشيانديها ب انوسي به من، به اقنه

  دي باشدواري استوار اميها  زخم دار، به قدمي نه به پا
  دهد ي مانند خشم خوشه مشعله
   فروكوفته استيدهاي خشم خرمن سرخ امو

  افتي را بارورتر خواهد ي ما مزارع انسان∗∗∗∗ خلقامسال
  دي مدارميب
  دي مدارميب

                                                      

ــ رف∗ ــوروزقي ــا تغي ن ــ ب ــهريي ــي  در كلم ــه ا ني چ ــان، ب ــ و دهقان ــه ني ــعر جنب  ي  ش
 قيـ  شـعر را بـه همـان گونـه كـه رف     زيـ مـا ن .  داد ي مـ ي و عمـوم خلقـ   يستيونالينترناسا
  .ميخواند، آورد يم
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  رفيق عباس جمشيدي رودباري
 ) ايران خلقفداييهاي  چريك(
  

 قهرمـان عبـاس     قيـ  اسـت كـه رف     دهي خبـر رسـ    ميـ  رژ يهـا   نااز زند 
 به شهادت ي سلول انفرادكي پس از دو سال شكنجه در ي رودباريديجمش
  . استدهيرس

 يري درگكي در   ي رودبار يدي عباس جمش  قي رف 51 سال   رماهيدر ت 
و زنـده بـه دسـت        شـد    هـوش ياش ب   بر اثر اصابت گلوله به جمجمـه       يابانيخ

 خـورده   زي ن گري گلوله د  ني چند يري درگ ني در ا  قيرف.  دي گرد ريدشمن اس 
عناصـر دشـمن بالفاصـله بـه      .   در حال اغماء قـرار داشـت       ينرويبود و از ا   
 بردنـد   وي به تل آو   ماي را با هواپ   يدي جمش قي رف ،يلي اسرائ مستشاراندستور  

 و آماده شكنجه افتهي ي بهبود نسبستيوني پزشكان ماهر صهيتا تحت مداوا
.   تحت شكنجه قـرار دادنـد  ه،ي اولي پس از مداوا   لي را در اسرائ   قيرف.  شود
 و ديـ  تـا شـش روز دالورانـه مقاومـت ورز    تي در آن وضـع   يدي جمش قيرف
پس از .   استشي و ستاني كه درخور تحسيمقاومت.  اوردي برزبان نيا مهكل

 قيــ اســارت رف را كــه در صــورتي قهرمــان آدرس منزلــقيــشــش روز رف
 گردد، افـشاء نمـود و       يگذار ني دشمن م  ي شده و برا   هي تخل  فوراً ستيبا يم
 قيــاز آن پــس رف.   نتوانــستند از او بــه دســت آورنــدي اطالعــچي هــگــريد

شد و به تنـاوب      ي م ي نگهدار گراني و جدا از د    ي انفراد سلول در   يديجمش
  .گرفت يمورد شكنجه قرار م

كشته اعالم كرده بودند، بدون ابـا        را   قيگر كه رف   مزدوران شكنجه 
 قهرمـان مقاومـت، دوسـال       نيـ  ا ،يدي جمـش  قيـ دادنـد و رف    ي را آزار م   يو

 از  يكـ ي ارزنـده از مقاومـت چر      يا  را تحمل كرد و نمونـه      يجيشكنجه تدر 
 نيـ  تا امي را رژي مبارزچي هميدان يتا آن جا كه ما م     .   گذاشت يخود به جا  

 ي امـر ني چنـ كيـ نـداده اسـت و    تحت شكنجه و آزار قـرار        ي طوالن مدت
 پس از دوسال با بكاربردن تمـام  ي دشمن حتيسابقه بوده است، ول  يكامال ب 

 را درهم بـشكند و از    قي رف ي انقالب تي نتوانست شخص  شيرانساني غ يها وهيش
 كـه  ي در حـال د،ي نرسـ  جـه يش بـه نت   هـا   Ĥن آن گاه كه تالش مـذبوح      ينرويا
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 ضعف خـود را  گري بار دبي ترت ني و درمانده بود، او را كُشت و بد        وسيمأ
  .دي خلق به اثبات رسانفدايي كي چركيدر مقابل اراده 

 كه قدم در    يني تا ابد در قلب مبارز     يدي جمش قي رف يخاطره جانباز 
 ني اميكن يهرگز فراموش نم.  گذارند، زنده خواهد ماند ي خلق ميراه رهائ
 خلق اسـت،  يه ما آگا  ياگر خونبها   «:گفت ي را كه م   يدي جمش قيگفته رف 

 بـه  يدي جمـش قيـ  رف » . شود ي خروشان جار  يها  Ĥنبگذار از خون ما رودخ    
 كه بر بدن زخـم خـورده و    يهائ  تمام رنج  رغمي عمل كرد و عل    شي خو گفته

  .اش وارد ساختند، هرگز به خلق پشت نكرد سوخته
 و  ميسـپار  ي را بـه خـاطر مـ       شيها  درس م،يدار ي م ي را گرام  ادشي 
  .ميمقاومت همچون او باش كه در ميكن يآرزو م
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  رفيق علي اكبر جعفري
 ) ايران خلقفداييهاي  چريك(
  

 ي هـا  كيـ  چر ني از پـاك باختـه تـر       يكـ ي ي اكبر جعفر  ي عل قيرف
 يها ياش و توانائ يستي كموني دهها خصال عاللي خلق است كه به دل     فدايي

 يها ستي از كمونيكي اهداف سازمان همواره به عنوان شبرديفراوانش در پ
  .  شناخته خواهد شدراني اريبك

 همـه را بـا هـم داشـت،          فـدايي  كي چر كي ي  او از خصال برجسته   
 يها و رفقا  به تودهقشي جنبش، عشق عممسايل با قي رفي انقالبيبرخوردار

 از او   كـرانش ي ب يها تي به دشمن به همراه قابل     انشي پا ي ب ي نهي ك ش،يسازمان
 يودش ضامن رشد و اعـتال      گفت وج  دياغراق با  ي ساخته بود كه ب    يعنصر

 نـه فقـط قـدرت    د،ي جدي رفقاتي او در تربتينه فقط قابل  .   ما بود  زمانسا
 سازمان، نـه  ي امكانات الزم براي هي و تهجادي اي و نه فقط توانائ يسازمانده

 و مواقـع    ي نظـام  اتيـ  عمل انيـ  در جر  رشينظ ي ب يفقط شجاعت و خونسرد   
نش يـ  بـا ب   ختـه يوردار بود كـه آم     برخ ي انبوه ي او از انرژ   الًخطر، بلكه اصو  

 رانيـ  ا يستي جنبش كمون  ي باعث رشد و گسترش سازمان و اعتال       ش،يانقالب
  .   استدهيگرد

 پرافتخـار   ي از زنـدگ   يريـ  با درس گ   راني ا يها ستيباشد كه كمون  
 خي او را در تارادي خلق فدايي يها كي چري راه انقالبي  و با ادامهقي رفنيا

  . ارند زنده نگهدراني ايها خلق
سـازمان   « شـشم، ارگـان    يشـماره   » نبـرد خلـق    « جـا مـا از     نيدر ا 

 فـدايي  كيـ  چرني اي از زندگيهائ قسمت» راني خلق ا فدايي ي ها كيچر
  . ميكن ي را نقل مريكب

 مسئله  كي يتجربگ يب.   سازمان ما بود   ي برا ي، سال دشوار  50سال  
. گرفتنـد  ي صورت مـ دي بايادي ز تينها ي ب ي عمل ي كارها ي بود، ول  يعموم
شـدند، تـا امـر     ي انجـام مـ  تيـ  بـا موفق ديـ  بودند كه با  يادي ز يها تيمأمور

 بـه سـازمان   ي اكبر جعفـر   ي عل قي رف يطي رود، درچنان شرا   شيسازمان به پ  
 خطرناك و مشكل اعزام يتي به مأمور  ورودش اجباراً  يابتدا او در . وستيپ



 28  قسم به خونتان رفيقان

ودنـد، هرگـز    را به او واگذار كرده بتي مأمورنيل كه ا وو مس يرفقا.  شد
 كـار  نيـ  اي  از عهـده يتجربه بتواند بخـوب  ي كادر بكيكردند كه  يفكر نم 

 يكردنـد، ولـ    ي مـ  ي تلق ي اجبار سكي ر ي را نوع  تي مأمور ي و اجرا  ديبرآ
 كم و كاست    ي و ب  قي دق ي را به طور خالف انتظار     تشي مأمور ي جعفر قيرف

ز  پـس از بازگـشت ا  ي جعفـر  قيـ رف.   بـاز گـشت    تيـ اجرا كـرد و بـا موفق      
 ي حسن نـوروز تي سازمان با مسئولياتي عمل يها  از شاخه  يكي در   تيمأمور

 اتيـ  ساله، عمل2500 ي جشن هااتي در عمل  ي جعفر قيرف.  مشغول كار شد  
 ي وجهـ  ني محوله را به بهتـر     يها  شركت جست و نقش    عاالنه سازمان ف  يبعد
خود  بود كه در جلسات انتقاد از يي از معدود رفقاي جعفرقيرف.   نمودفايا

دقـت، وسـواس و تعهـد    .   بـه او وارد نبـود  ي انتقـاد  معموالًاتيپس از عمل  
 درسـت  ي او در اجـرا ياپيـ  پيهـا  تيـ  در موفقي او ضامن مستحكم  رينظ يب

  . بودندشيها تيمسئولها و تيمأمور
 قـرار گرفـت و بـه        يتي در مـوقع   51 بعـدها در سـال       ي جعفـر  قيرف

 لي تـشك  يا  شـاخه  ستقالً كه توانست م   افتي دست   يالتي از رشد تشك   يسطح
 از ياديــ فعاالنــه وارد اقــدام شـد و تعــداد ز دشيـ او در موضــع جد.  دهـد 

 و تجارب سـازمان آشـنا نمـود و          مي را با تعال   وستهيمبارزان تازه به سازمان پ    
 را  ي با ارزشـ   ياو واحدها .   آموخت ها  آن را به    يالتي تشك مي و مفاه  ارهايمع

 قـدرت و امكانـات سـازمان        شيفزا در ا  شانيبه وجود آورد كه دستاوردها    
اش در   دوره او بـه خـاطر نقـش ارزنـده      نيـ در ا .   كننده داشـت   نيينقش تع 

 شـد و از آن     دهيـ  سـازمان برگز   تيـ  مركز تي امور سازمان به عضو    شبرديپ
 خـود  ي انقالبـ يهـا  تيـ  سازمان بـه فعال ي اصلني از مسئول  يكي قشپس در ن  
 ي انقالبـ  ي  برجـسته  نيسيـ  پرات كيـ  دوران او به مثابه      نيدر ا .  داد يادامه م 
 سازمان نقش تي و درخشان خود در رشد و تثب  ريگي و با اقدامات پ    ديدرخش
  .  كرد فاي ايبسزائ

 از  يا  برجـسته  ي  نمونـه  شي در طـول خـدمات سـازمان       ي جعفر قيرف
 او در جهت خلق امكانـات       يها قدرت ابتكار و تالش   .   بود ي انقالب تيخالق

 تحـت   يها  نسبت به توده   قي عم ي عشق قي بود، رف  ري مبارزه كم نظ   يتازه برا 
 يهـا   كـه درد و رنـج      ي دارنـد كـه هنگـام      اديرفقا به   .   داشت مان هنيستم م 

 از  يقـ يشـد و نفـرت عم      ي چگونـه منقـبض مـ      ديـ د يهـا را مـ     كران تـوده  يب
 وجـودش را    ي آن سـراپا   ي  كننده جاديها و عوامل ا    ي نابسامان ني ا يها شهير



!قسم به خونتان رفيقان  29 

  . گرفت يفرا م
 و نـسبت بـه      شي انقالب فهي نسبت به وظ   يقي از عشق عم   ي جعفر قيرف

بـه    كه با او كـار كـرده انـد       ييتمام رفقا .   همرزمش برخوردار بود   يرفقا
 بـه  يـي روي و ني با او چه انـرژ  ي برخورد عاد  كي يآورند كه حت   ي م خاطر
 در بـود، بلكـه قـا     تي و خالق  ي از انرژ  يكرانيع ب باو نه تنها من   .  داد ي م ها  آن

 انتقـال دهـد و شـور وشـوق     زيـ  نگـر ي دي خود را به رفقا    ازاتي امت نيبود ا 
  .  رهنمون شودريگي پيها ها و تالش تي رفقا را به فعالانيپا يب

 ريـ  كـه مـا ز     يطي دشوار سازمان، در شرا    ي در روزها  ي جعفر قيرف
 گـرم و  يقلب  سرد وي با مغزميگرفت ي دشمن قرار مني و سنگ ياپيضربات پ 

كرد و  ي حوادث را استقبال مي و با خونسرديسازندگ سرشار از ييا هيروح
 و امكانــات ســازمان تــالش روهــاي ني و بازســازعاتي ضــاميدرجهــت تــرم

 بود و داري مانند كوه پا   زي ن شي انقالب ي لحظات زندگ  نياو در بدتر  . نمود يم
 كه سازمانش آغاز كرده بود، نبرد يهمچنان مسرور و سرفراز در راه بزرگ  

  . كرد يم
دنبال آورده ه  شهادتش را ب   رشيگي از كار مداوم و پ     ي ناش يا حادثه

 عازم مشهد بود، بـر  يتي انجام مأموري كه براي درحال،ي جعفر قيرف.  است
 بـه  ليـ  در پـشت فرمـان اتومب  يا  از كـار مـداومش لحظـه     ي ناش ياثر خستگ 

 قيـ  شـد كـه بـه شـهادت رف    دي شدي باعث بروز تصادفنيخواب رفت و هم 
  . ديردمنجر گ

 ي روز ستيـ  ن ريـ  د ي ول ستي همرزمانش خال  اني او در م   يوز جا امر
 و تيـ  و خالق  ماني كه او پرورده است با الهام از صداقت، ا         يقيكه دهها رف  

 او را پر كنند و همچنـان راه بـزرگ او را تـا    ي خالي او جا  رومندي ن هيروح
  .  ادامه دهند يي نهايروزيپ

دهد، همچنان   ي كه م  ي تمام تلفات  رغمي عل راني ا نيپروسه انقالب نو  
 و دردنــاك ني ســنگي ضــرباتي و گــسترش اســت و حتــيدر حــال بالنــدگ

 بـر سـر     ي جـد  ي مانع ي اكبر جعفر  ي چون عل  يري كب قيهمچون شهادت رف  
  . نخواهد كردجاديرشد آن ا
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  نژاد اهللا نيك رفيق فرج
 ) خلق ايرانفداييهاي  چريك(
  

 نژاد كيهللا نا  فرجدي شهقي قهرمان، رف شمرگهي خلق، پ  يي فدا كيچر
 تحـت   يبـزود .   در شهر نور مازندران چشم به جهان گـشود         1341در سال   

 يهـا    سـال  نينخـست .  شـد  دهي كش ياسيل س ي خانواده به مسا   ي جو انقالب  ريثات
رشـكوه و مـسلحانه      پ ي او مقـارن بـا نبردهـا       ياسـ يپربار س   كوتاه و  يزندگ
 و تـداوم  ريثاحت ت شاه، تي  وابستهمي و رژ مزيالي امپر هي برعل راني ا يها  خلق

  . خلق بوديي فدايكهاي مسلحانه چري  دهه مبارزهكي
 مـان ي  بـا اعتقـاد بـه پ   51 ـ  52 يهـا   مبارزات در سالني ااني جردر

 بسته بود، به طور مزيالي امپرهي كه با خلق خود و برعليا ي و ناگسستننيخون
 ميـ ژ پـس از اسـتقرار ر      ونيـ فعال شركت جست و مانند هزاران تن از انقالب        

 قرار خلق يي فدايكهاي در ارتباط با سازمان چريني خم مزياليوابسته به امپر  
 يكهـا ي چري از تمام سـنن انقالبـ  ناني زود متوجه شد كه ا     يلياما خ . گرفت

 ي هنگـام  نيبنابرا. كشند  مي دكي خلق تنها نام آن را، آنهم به دروغ          ييفدا
 ميـ زدند، رژ   ار مي ها مه    مبارزات خلق  نيطلبان بر موج سهمگ      فرصت نيكه ا 
 ي ســالمتيرزو آينــي خمي كــرده و بــرايابيــارز» !ستيــاليامپر ضــد «را
 يي فـدا  يكهـا ي جدا شده و به صـفوف چر       ها  آن از   58كردند، در بهمن     مي

 ا،يـ  پرولتار ي انقالبـ  ي داشـت كـه تنهـا تئـور        مـان يچرا كه ا  .  وستيخلق پ 
 بـه   دنياه رسـ  و تنها ر  ) كي و هم تاكت   يهم استراتژ ( مبارزه مسلحانه    يتئور
  . مبارزه مسلحانه استيآزاد

اهللا مقـارن بـا انـشعاب          فـرج  قيـ  رف ش،ي انقالبـ  يها  فعاليت اني جر در
 شد، با توجـه  لي خلق تحميي فدا يكهاي به چر  60 كه در سال     يا يراصوليغ

 ميترسـ » جبهـه شـمال   « از گـشودن ني كه منشعبيرواقعي غياندازها  به چشم 
چند ماه حركت در جنگل و شركت در        پس از   . وستيكردند، به آنان پ    مي
اهللا بـا      فرج قي حركت، رف  ني ا يبند  با جمع » جيالو « حمله به پاسگاه   اتيعمل

 كه افتي دست جهي نتني منشعب به ااني غلط حاكم بر جريها دگاهيدرك د
 او را  گـر ي بـار د   كي يصداقت انقالب . دي حركت به بن بست خواهد رس      نيا
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 يي فـدا يكهـا ي چريعنـ ي انقـالب  نياسـت  رشاهنگاني به صفوف پ  وستنيدر پ 
  . كردياريخلق 

اهللا در     فـرج  قيـ  رف رش،يناپذ ي و خستگ  ي انقالب يها  فعاليت ادامه   در
ــستان ــه كــار   61تاب ــانش ب ــه كُردســتان اعــزام شــد و در صــفوف همرزم  ب
 وابـسته بـه   ميـ  رژانهي وحـش يهـا  ورشيـ  پرداخت و در مقابله بـا        يا  پردامنه

 و ران،يــ انقــالب اديــ امنيــه كُردســتان، ا بــي اســالمي جمهــورمزياليــامپر
.  مزدور فعاالنه شركت جـست مي رژهيعل  خلق بريي فدا يكهايتعرضات چر 

شناختند در اكثـر   مي» ايكاك ور « همه او را به اسم گرياهللا كه د     فرج قيرف
 در كُردستان بـا رشـادت و شـور فـراوان شـركت فعـال                ها كي چر اتيعمل

 ري سـا  ي از شـجاعت و شـهامت بـرا        ي سرمـشق  شهيـ  كه هم  يداشت، به طور  
  . بودشمرگانيپ

 فعاالنـه شـركت   هـا  آناهللا در    فـرج  قيـ  كـه رف   اتي عمل ني از ا  يبرخ
 در كالـه دره و      رانيـ  خلـق ا   يي فـدا  يكهـا ي چر اتيـ داشت، عبارتند از عمل   

 اتيـ  عملان،يـ  ـ خول نهي مام زگاهي پااتي مزدوران، عملگاهيتصرف كامل پا
 لـه، ي بنـا و اتيـ  عملفـان، ي خل ي در روستا  مي رژ ورشي عامد، مقابله با     گاهيپا

 مـك   اتيـ  حمـران، عمل   اتيـ  عمل ران،يـ  زمز گاهي سوم خرداد در پا    اتيعمل
 كه رفقا بـا     ي گذار ني م اتي در چند عمل   نيهمچن...  سندلو و    اتيالوه، عمل 

 كـه در  ي نمـود، بـه طـور   فـا ي را ايا  انجام دادند او نقـش برجـسته      تيموفق
 برعهـده   ماًي عمـل را مـستق     تي مـسئول  قيرند، رف  حب گاهي پا ري مس يگذار  نيم
 گاهي منهدم و فرمانده مزدور پا     گاهي پا ي فرمانده پي آن ج  ي كه در پ   شتدا

  .ديبه هالكت رس
 ينقطـه عطفـ   ) اهللا   فـرج  يپـسرعمو (نـژاد      مختار نيـك   قي رف شهادت

اهللا بود و عزم او را در ادامه راه سـرخ      فرج قي رف ي مبارزات ي در زندگ  گريد
  .تر نمود چندان راسخ  صدراني ايها ر، در انقالب مسلحانه خلقطبقه كارگ
 كرد كه در جهـت      ماني پ دي تجد شي با خلق خو   گري بار د  كي قيرف

 يهـا    خلـق  يي خلـق و در راه رهـا       يي فدا يكهاي چر ي سازمان يرشد و اعتال  
 يمجموعـه خـصال انقالبـ   .  دي قطره خون خود خواهد جنگ   ني تا آخر  رانيا
 اهـداف   شبرديـ  در جهـت پ    شي مـسئوالنه و جـد     يردهااهللا، برخو    فرج قيرف

 و ظـاهر آرام    ريناپذ ي خستگ ي شاداب و پرتالش، وجود    يا  سازمان، روحيه 
 سـاخته بـود كـه تمـام وجـودش را در             يريگي پ ي  يو مهربانش از او، انقالب    
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 بـه   قيـ  عم يا  نـه ي به خلـق و ك     امان ي ب ي عشق سوزاند، ي م هيآتش عشق و كن   
 را بـر زبـان      ايـ  نـام كـاك ور     ي وقتـ  زيـ  امـروز ن   دشمنان خلق، همچنان كـه    

  .كنيم  در مقابل خود مجسم ميياتي خصوصنيچنآوريم او را با  مي
 بـه  شي انقالبـ ي و برخوردهـا ها  تياهللا با توجه به تمام قابل        فرج قيرف

 تي بـه عـضو    بايست رسـماً     مي ي شده بود و بزود    رفتهي سازمان پذ  تيعضو
 قيـ  خلـق، رف   يي فـدا  كيـ  چر 1/8/62 خيسـرانجام در تـار    . ديسازمان درآ 

 كـه   يهنگـام » پـژوه  «ي روستا يريدر درگ ) ايكاك ور (نژاد    اهللا نيك   فرج
 مجاهـد خلـق و     شمرگانيـ  پ ي خلق بـا همراهـ     يي فدا يها كي چر شمرگانيپ
 و پاسـداران  ي ارتـش ضـد خلقـ   عي وسـ ورشيـ له در مقابـل    كوم شمرگانيپ

 ي، به مقاومت  »آالن « به منطقه  مزيالي وابسته به امپر   ي اسالم يمزدور جمهور 
 مـرگ بـر   يادهاياهللا با فر  فرجقي كه رف  يقهرمانانه دست زده بودند، هنگام    

 خلق و بـا آتـش       ي فدا يكهاي و زنده باد چر    شيري زنج ي و سگها  مزياليامپر
 خود بـشكافد پـس از   ي رفقاي حلقه محاصره را براديكوش يمسلسل خود م 

وله دشـمنان خلـق قـرار        مزدور، مورد اصابت گل    نيبه هالكت رساندن چند   
  .ديگرفت و به شهادت رس

وتاه  كمر عانيبا پا) ايكاك ور(نژاد  اهللا نيك  فرجقي رفبي ترتنيبد
 كـه   يستيـ  خلق و به عنوان كمون     يي فدا كي چر كيربارش به عنوان     پ يول
 را در وحـدت و  شيري و سگان زنج   مزيالي امپر دي از ق  راني ا يها   خلق ييرها

 ي رهبـر  نيما و الزمـه تـ     ديـ د ي م راني سراسر ا  يها   خلق ي مبارزات يهمبستگ
 يهـا   ها در مبارزات تمام خلق      طبقه كارگر را در انقالب شركت كمونيست      

 ني بـه زمـ    ي سـنگر آزاد   نيـ ردستان، ا دانست، خون سرخش در ك       مي رانيا
ر  و راهش پ   ي گرام ادشي. ستادير طپشش از حركت بازا     شد و قلب پ    ختهير

  .رهرو باد
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  وررفيق محمد حرمتي پ
 )هاي فدايي خلق ايران چريك(
  

و در .  متولد شد 1321 ماه   نيفرورد  4رفيق محمد حرمتي پور در      
 در  .با سـازمان در ارتبـاط اسـت       ) بهروز (ي صبور مي عبدالرح توسط 1349
 يارتبـاط اش قطـع مـ      ) بهروز (ي صبور مي عبدالرح يري از دستگ  پس 1350
  .شود

 و ي و در دو شهر شاه     مي هشت نفر را در دو ت      ي با عباس كابل   همراه
 اسـت و    ي و تيهـا تحـت مـسئول      مي از تـ   يكي. كنند ي م يبابلسر سازمان ده  

 بابلـسر   ينوي انفجار كاز  اتيعمل.  است ي عباس كابل  تي تحت مسئول  يگريد
 ي رفقاي هي كليستگيشا 1351در تابستان . ردي گي گروه انجام منيتوسط ا

  .گردد ي مديي به سازمان تاوستني در پيهم گروه و
 ارتباط با سازمان بدون اطالع همسر و فرزندش        يبرا 1352در بهار   

 بـا نـام     نيـ رود و بعد از ا     ي م ياز خانه خارج شده و به مالقات حسن نوروز        
 در  تيـ  فعال ي از مـدت   پـس  . پردازد ي م ي سازمان تيبه فعال » مسعود «مستعار

 ي سازمان دهـ ي براي سپهر رجي به همراه ا   گريتهران، اصفهان و چند شهر د     
 شـوند تـا بـه    ي به خارج فرستاده مـ  يستيوناليامر تداركات و روابط انترناس    

 و  يي دولـت عـراق جهـت شناسـا        نيدر عراق توسط مـامور    .  بروند نيفلسط
 يرانـسان ي زنـدان بـه خـاطر رفتـار غ         در . شـوند  ي به زندان برده مـ     ييبازجو
 و كند ي اعتراض مني به مامور ،ي عراق ي زندان كي عراق با    يتي امن نيمامور

 كه ي به طوررديگ ي عراق قرار م   يتي امن ني مامور ديمورد ضرب و شتم شد    
 روشـن  ي عراقـ ني مـامور ي بـرا ي وتي كه هو  نيبعد از ا  . شود يهوش م  يب
  .رنديگ ي قرار مري تحت تاثيسان و اني واكنش اصولنيگردد از ا يم

 و سـپس   رديگ ي تماس م  ي مل ي جبهه   ي انهي عراق با بخش خاورم    در
 شـركت   نيدر مبـارزات خلـق فلـسط      » ابوجمال «رود و با نام    يم نيبه فلسط 

  .كند يم
 بــه بعــد بــه 1352 خلــق كــه از ســال يي فــدايهــا كيــ چري هيــكل

» ابوجمال «ي از رهبري همگوستنديپ ي و ظفار مني فلسطي انقالب يها جنبش
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  .شوند يبرخوردار م
 از مـرز جنـوب وارد   ي سـپهر رجيـ  همـراه ا  به 1352 وريشهر 2در  

قبـل از ورود بـه شـهر آبـادان و در گورسـتان شـهر مـورد            . شوند يم رانيا
 كـه قـصد     يبعـد از كـشتن مـزدور      . رنديگ ي عناصر دشمن قرار م    ييشناسا
 از محاصـره    انيـ  ژ ليـ  اتوموب كيـ  ي ها را داشت، با مـصادره       آن يريدستگ

 واقعه قرار گرفته بودنـد، راه       اني كه در جر   يمزدوران ژاندارم . زنديگر يم
 كـه از    نيـ رسـند بـدون ا     ي كه به راه بندان مـ      يهنگام. بندند يا م را برآن ه  

 از زيـ  خـود بكاهنـد بـه راه بنـدان زده و بـا جنـگ و گر                ليـ سرعت اتوموب 
 ي  دستهكيدر داخل شهر با . شوند ي و وارد شهر آبادان مختهيمحاصره گر 

در .  كرده بودندني كه بر سر راه شان كمندشو ي از مزدوران روبرو م گريد
 و  ي كرده و با گذاشتن قرار بعـد       مي مهمات خود را تقس    زيجنگ و گر  حال  
 سو ضـمن    كي دشمن را پراكنده بسازند هر كدام از         يروهاي آن كه ن   يبرا

   .زندي گريتهاجم و دفاع م
 كه يريتواند از مس ي نمي و گرمازدگيضي به علت مر   ي سپهر رجيا

 شـده  يريه درگ مجبور ب  جهيدر نظر گرفته بود به سرعت عبور كند و در نت          
 زيـ  نارنجك خـود را ن     نيجنگند و آخر   ياش با دشمنان م     گلوله نيو تا آخر  

  .شود ي مدي از مزدوران منفجر كرده و شهيا  خود و دستهانيدر م
كنند  ي م بي پور را تعق   ي از مزدوران كه محمد حرمت     گري د يا دسته

 ي و بيق به موقع او، از تع     يها يراندازي جسارت و قدرت مانور و ت      دنيبا د 
 كه تنها چنـد گلولـه     ي در حال  يو. كنند ي م يني كرده و عقب نش    يخوددار
 را مانند نارنجك در دسـت گرفتـه و        ي مانده است و سنگ    ياش باق  در سالح 

پـردازد تـا     ي مـ  دنيترساند، همچنان به دو    ي  را گاه به گاه با آن م        ورانمزد
 زمان نيدر ا. كند ي نمبي را تعقي وي كسگريشود د ي كه متوجه ميهنگام
 اسـت  ريـ  زحمتكـشان فق ي كـه محـل زنـدگ   ري بهمـن شـ  كيـ  نزد يا به نقطه 

 بود كه مزدوران مشخصات دهي دشمن شنيوياو هنگام فرار از راد. رسد يم
 خود را به اً فورلي دلنيبه هم. دهند يرا م» يخرابكار متوار « لباسيشانو ن

خواهـد   ي مـ  يرود و از و    ي كپر زحمتكش عـرب مـ      كيرودخانه زده و به     
.  خـشك بـه او بدهـد    و شـلوار راهنيـ  پكيـ  و ردي او را بگسي خ يها لباس
ل ا را سوي وتي بود، هودهي را شنيراندازي تي زحمتكش كه صدا نيكپرنش

 خلـق اسـت و بـه خـاطر          يي فـدا  كيـ دهـد كـه چر     يكند و او پاسـخ مـ       يم
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دهد و پس  ي و نان و لباس به او ميمرد زحمتكش چا. جنگد يزحمتكشان م
 وارد مركـز شـهر    سي دور از دسترس پلـ     ي و از راه   ي به همراه و   ياعتاز س 
 از دســت دشــمن افــه،ي قرييــ لبــاس مناسـب و تغ ي هيــشــود و بعــد از ته يمـ 
  .رود ي خارج از كشور مه باً و مجددزديگر يم

 بخش خـارج از كـشور       ي عال ي شورا ي اش، رهبر  تي حكم مسئول  به
  . دارديا ژهينقش و»  پرستانهنيم «يويسازمان، در استفاده از راد

 خـارج از كـشور را بـر اسـاس           ي ژهي و يالتي ارگان تشك  جادي ا طرح
 آن طـرح، ارگـان      بيدهد كه با تـصو     ي آن دوره به سازمان ارائه م      يازهاين

 طـرح،  نيـ بـر اسـاس ا  .  كنـد ي كار خـود را آغـاز مـ       يمذكور به طور عمل   
انـش   و د  اني جنـبش دانـشجو    ي در رهبـر   ميسازمان عالوه بر دخالـت مـستق      

 يكي نزد ي تواند رابطه    ي خارج از كشور، م    مي مق انيرانياآموزان هوادار و    
كمـك  .  بخش منطقه و جهـان برقـرار سـازد         ي آزاد ي و جنبش ها   روهايبا ن 
 را كـــه در چـــارچوب روابـــط ي و تجربـــي اعـــم از مـــادي انقالبـــيهـــا

 اريـ  سازمان در اخت   ي بالعكس از سو   اي سازمان و    اري در اخت  يستيوناليانترناس
 پور و بعدها يدر آغاز، محمد حرمت  . دي نما زهي كانال را ردي گ يآن ها قرار م   

 بر عهده امي قي ارگان را تا آستانه ني اتي مسئول،ي اشرف دهقان  يبا همكار 
  .دارد

 يكـ ي چري هـا مي تـ يادي زي مكاتبه، نسبت به انباشته گكي ي ط در
  اشـرف  ديـ م مسلحانه به روسـتاها بـه ح       ي در شهرها و لزوم گسترش مبارزه     

 رفت راني بار به اچند .شود ي نمي هشدار توجه ني به ا  ي دهد، ول  يهشدار م 
  .كند يو آمد م

 در ي در مهرآبـاد جنـوب  يمـ ي تي  حمله بـه خانـه     در 1355 تير   8در  
 از رفقـا اسـت بـه دسـت          يكـ ي كه نـزد     ي و ي  كه شناسنامه  يتهران، هنگام 

 كـار   انيپور و پا   ي كشته شدن محمد حرمت    ميافتد، رژ  ي ساواك م  نيمورام
  .كند يها را اعالم م كيچر

 ي رهبـــري ســـازمان از ســـو ي رد تئـــوربـــا 1356 آذر 16در 
 و بارهـا    سدينو يرا م »  انقالب يني شرائط ع  يدرباره   « كتاب ست،ياپورتون
 رانيـ  بـه ا   كيدئولوژيـ  ا ي خواهد كه جهـت بحـث و مبـارزه         ي م ياز رهبر 

  .شود يم گوناگون موافقت نيها  به بهانهيبازگردد، ول
 يي فـدا  يهـا  كيـ  مجدد چر  يري از شكل گ   پس 1358 خرداد   8در  
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 ياسـ ي س تي وضع ي بررس ي برا مي ت كي ي به سرپرست  ام،ي بعد از ق   رانيخلق ا 
 ي آموزشـ گـاه ي را در پا  يمـدت  .شـود  ي كردستان عازم منطقه مـ     يو مبارزات 
  .پردازد ي كومه له ميها شمرگهي پمي به تعل- گورامر -كومه له 

 كردسـتان   ي  بـر حركـت مـستقل، شـاخه        ي مبن مي تصم  از اتخاذ  پس
در جنـگ اول و دوم     . كنـد  ي م يزي ر هي را پا  راني خلق ا  يي فدا يها كيچر

 گسترش جنگ طرح .ها در كردستان است كي و رهبر چرندهيكردستان نما
 تيـ كنـد كـه بـا قطع    ي شمال را به كنگره ارائه م      ي جبهه   شي و گشا  يانقالب

  .شود ي مبيآراء تصو
ــ2در  ــس 1360هريور  ش ــشعاب، در راس اولــ پ ــته از ني از ان  دس

به عنوان ) راني ايها  بخش خلقييارتش رها (راني خلق ايي فدايها كيچر
  .رود ي مازندران ميها  به جنگليكي ستون چري فرمانده

، )سـوردار ( مازنـدران    ونيـ زي و تلو  ويـ  راد ري حمله و تـسخ    اتيعمل
 – ي و راه بنـدان اتوبـان سـار        رگاهي و سپاه شهر ش    جي مقر بس  ريحمله و تسخ  

  .كند ي مي و رهبريقائم شهر را طراح
ظهر به همراه عبدالرسـول      از  بعد كي ساعت 1361 فروردين   4در  

 انيو حسن عطار  ) فرشاد (ي، جواد رجب  )ليجل (انيعي، اسد رف  )رضا (يعابد
 ي  به محاصره  رگاه،يدر ش »  پوست يخ « در جنگل  شي موقت خو  گاهيدر پا 

پس از نبـرد بـا دشـمن و از          . ديآ يم  دشمن در  يروهاير از ن   نف 300 از   شيب
 بـه شـهادت     شي خو يها  ساختن نارنجك  فجر با من  ي بردن اسناد سازمان   انيم
 قـائم شـهر در مازنـدران بـه          ي»مجاور محلـه   «ها در  ند و اجساد آن   انرس يم

  .شوند يخاك سپرده م
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  رفيق محمد حسين خادمي
  ) خلق ايرانفداييهاي  چريك(
  

 متوسط در   يا  در خانواده  1337 در سال    ي خادم نيحس محمد قيرف
 يوني  زادگاهش كه انقالبياسي سطيبا توجه به مح.  آمدايشهر بروجرد به دن

 و يرائي كتوني هماقي رف،ي خلق مادر مبارز عزت غرويي فداكيچون چر
 را در خود پرورش داده بود و بـا توجـه بـه جـو          ي چون دكتر اعظم   يقيرف
 آشـنا   ياسـ يل س ي از همان ابتدا با مسا     ني محمدحس قياش، رف  هانواد خ ياسيس

 ياسي  سي و كسب آگاهي درك معضالت اجتماعي برايادياو تالش ز. شد
پس از  . گرفت يكم وجود او را فرا م       خدمت به خلق، كم    شهيكرد و اند   يم

از .  گرفـت ي صمد بهرنگـ قي راه رفي   به ادامه  مي تصم رستان،ياتمام دوره دب  
 بـه دانـشگاه     ،ي از نمرات باال در كنكور سراسـر       ي برخوردار رغمي عل نرويا

كرد، تـالش    ي م داديها كه اختناق در جامعه ب       سال نيدر ا .  معلم رفت  تيترب
گرفت كـه   ي را دربر ميا  خود، مبارزهياسي س ي  ي ارتقا سطح آگاه   ياو برا 
 تيـ  مبـارزه، ارزش و اهم     نيـ ا. نمود ي وضع موجود م   هي جهت عل  نياو در ا  
 را بــه او ياري و هوشــيركــي ز،ي كــاري لــزوم مخفــ،ي انقالبــيهــا بكتــا
  .آموخت يم

 يهـا   كـه بـه بهانـه      قيـ  ساواك منفور به خانواده رف     انهي وحش ورشي
 نـه يكـرد و ك    ي با دشمن آشنا م    كيگرفت، او را از نزد     يمختلف صورت م  

سـاخت، بـه خـصوص     ي خلـق را در دل او بـارور مـ      يبه دشمن و عزم رهائ    
 ريثا شاه تمي توسط مزدوران رژ54 در سال قياز برادران رف يكي يريدستگ

 يتـاب  ي با ب  گري زمان او د   نيدر ا .  او به جا گذاشت    ي  ي در عزم انقالب   ياديز
 خلق برآمد تا در يي فدا يها كيهرچه تمامتر درصدد ارتباط با سازمان چر      

 في خلـق بـه وظـا      يي فـدا  كيـ  چر كيـ  سازمان، همچـون     نيراه پرشُكوه ا  
ق يـ از طر. ديـ  خـود را بـه خلـق ادا نما      نيـ  عمـل نمـوده و ِد      شيخو يانقالب
  ياسي س يها ها و محفل    و ارتباط با گروه    ي خُرم آباد  ي مجتب قي با رف  يآشنائ

 خلـق در رابطـه      يي فدا يها كي با سازمان چر   ي كه به نحو   رانيموجود در ا  
 و  يجـسارت انقالبـ   . پرداخـت  ي مـ  ي به كار انقالبـ    اً تمام گري د قيبودند، رف 
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 برجـسته  يقـدر  به  ي انقالب في انجام وظا  ي دوره برا  ني او در ا   يكوش ختس
 و  يكرد، همه از صـداقت انقالبـ       ي را مجذوب خود م    شيبود كه تمام رفقا   

  .گرفتند ي قرار مريثا تحت تداًي شدقي  رفيپاكباختگ
 قيـ  بار بـه خـانواده  رف  ني چندمي كه ساواك برا 55در اواخر سال    

 بـا  يولـ .  شـد رياش دستگ  خانوادهي اعضاگريراه د به همزي برد، او ن ورشي
 كـه بـه سـاواك پـس داد، دشـمن نتوانـست              ي  درخـشان   يتوجه به بـازجوئ   

 شاه بـه سـر      مي پنج ماه در زندان رژ     يمعهذا و .  از او به دست آورد     يشناخت
 وسـف ي قيـ  جملـه رف   نيـ  كـه از زنـدان آزاد شـد، همـواره ا           يبرد و هنگام  

او . بـر سـر زبـان او بـود        »  اسـت  وني انقالب زندان آموزشگاه  «: كه يزركار
ها  اش گرفته بود، عشق به توده      ي مبارزات ي دوره زندگ  ني از ا  ياديتجربه  ز  

 ي تمـام يري بـه كـارگ  شهيـ  و اندديكـش  ي به دشمن در دل او زبانه مـ      نهيو ك 
ــقابل ــام تي ــا و تم ــيه ــراپا  ت ــالب، س  وجــودش را ين و جــانش در راه انق
 ارتباط با ي تالش او برا  ي از زندان، وقت   ي آزاد  پس از  نروياز ا . ديسوزان يم

 د،ي نرسـ  ي آن بـه جـائ     كريسازمان با توجه به واردآمدن ضربات سخت بر پ        
 در جهـت    ستقالًاش مـ   ي از دوسـتان انقالبـ     گري د يا مصمم شد به همراه عده    

 مجـدد  ي يري تـالش بـا دسـتگ   نيا. دي خط مبارزه مسلحانه اقدام نما   شبرديپ
 امـواج خروشـان   گـر ي از زنـدان، د    يپـس از رهـائ    . ديرس به سرانجام ن   قيرف

 ونيـ  در مقابـل انقالب    تيـ  فعال عي وسـ  دانيـ هـا اوج گرفتـه و م       مبارزات توده 
 جـست و بـا      ركتهـا شـ     در مبارزات تـوده    نيحس  محمد قيرف. گشوده بود 
 ي ي كـه از زنـدگ     ياتيـ  و تجرب  ي و كـاردان   كـران ي ب ي  انقالب  يتوجه به انرژ  

 توانـست نقـش     ش،ي نـسبتاً بـاال    ياسـ يس ي سطح آگاه  ها آموخته بود و    توده
  .دي نمافاي مبارزات اني در ايمؤثر

 يهـا  كيـ چر «مجـدد  يريگ  بهمن، پس از شكل    21-22 اميبعد از ق  
 قيـ رف. وسـت ي بود كه به سازمان ما پي رفقائ نياو از اول  » راني خلق ا  ييفدا

. آمـد  ي پخته و مجرب به حساب مـ       ياش، فرد   سن كم  رغمي عل نيحس محمد
اش را   ي سـازمان  ي خـود، احتـرام رفقـا      ي زود توانست با خصال انقالب     يليخ
 از هـر    شي بـود كـه پـ      عي سر ي  او در سازمان به قدر      ياسيرشد س . زديانگبر
 بعـد بـه     ي و مـدت   دي در سازمان گرد   تي عضو يداي كاند گري هوادار د  قيرف

  . شدرفتهي سازمان پذتيعضو
اش دســت بــه  يل مــالي حــل مــساي دوره كــه ســازمان بــرانيــدر ا
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 ي از معدود افـراد يكي نيحس  محمدقي زد، رفي مختلفيها  بانك ي مصادره
 يالتي مختلـف كـار تـشك      يهـا  كـه در حـوزه     يآمد كه در حـال     يبه شمار م  
او در .  بـود زيـ  نياتيـ  عمل مي فعال و ثابت ت    ي از اعضا  يكيكرد،   يشركت م 

  .  بانك با شجاعت كامل عمل نموده مصادرنيچند
او .  بـود قيـ  رفي  برجـسته اتي در كار از خـصوص  يري ناپذ يخستگ

 بخـش از انتـشارات سـازمان را بـه           كيـ  تي مسئول ي آن كه به تنهائ    رغميعل
همـواره رفقـا    . جست ي فعاالنه شركت م   زي ن گري د يعهده داشت، در كارها   

 قيـ  از جملـه بـه رف      يالتي تشك في وظا نيتر ني و سنگ  نيتر  انجام سخت  يبرا
 از  انيـ پا ي بـ  يند و او با پشتكار، عالقه و شور       كرد ي مراجعه م  نيحس محمد
 في انجـام وظـا  يستگيـ  بار نشان داد كـه شا يكرد و بارها   ي استقبال م  ها  آن
 را بـا  مـات ي مـشكالت و نامال ياو تمـام .  را دارد  ني مشكل و سنگ   يالتيتشك

 بـاز  راه پرافتخـار سـازمان بـا آغـوش     يروزيـ  بـه پ مـان يعـشق بـه رفقـا و ا   
 د،يـ د ي آنـان را مـ  يبه رفقا تا به آن حد بود كـه وقتـ     عشق او   . رفتيپذ يم

 از تـنش زدوده  كبـاره يهـا   ي خـستگ يشد و انگـار تمـام   يصورتش َبشاش م 
  .شد يم

 آن را   نيحـس   محمـد  قيـ  بـه سـازمان رف     يلـ ي انشعاب تحم  انيدر جر 
 ضربات وارده به سـازمان  مي ترمي هرچه تمامتر برايمحكوم نمود و با انرژ 

 به آن   قي كه رف  ي خانه علن  كيان با توجه به لو رفتن        زم نيدر ا . تالش كرد 
 ي و مراقبـت سـاواك جمهـور       بيـ  تعق ميجا رفت و آمد داشـت، در دام تـ         

 او بـه حركـت      ي بـا توجـه بـه آشـنائ        قي رف رينظ ي ب ياريهوش.  افتاد يسالما
 يهـا  Ĥنابـ يهـا و خ  اغراق از تمام كوچه يو از آن جا كه ب     ( در شهر    يكيچر

 بـشود و آن را بـا        بيـ  تعق نيـ  باعث شد كه متوجه ا     ) داشت يتهران شناسائ 
 ي سعمان حال كه از همان ز  ني درع زيسازمان ن . دي مطرح نما  ي سازمان يرفقا

 و اعـدام    ي شناسـائ  ي را بـرا   يمـ ينمـود، ت   ي م يسي پل يدر پاك كردن ردها   
 كـه  ي مشكالت فراوانـ يول.   كننده در نظر گرفت  بي مزدوران تعق  يانقالب

 مبـارز   يروهايها و ن    به توده  مي رژ ي انهي هجوم وحش  به خصوص در رابطه با    
 افتد،ي بقب چند روز به ع    ي آمده بود، باعث شد طرح برا      شي سازمان پ  يبرا
 را گـم كـرده بودنـد،      قيـ مزدوران كه ابتدا رد رف    .  شده بود  ري د گري د يول

  . سازندري فرصت او را دستگنيمصمم بودند در اول
 اسـتفاده از    رغميـ  مـاه عل   وري شهر 31 در   نيحس  محمد قيباالخره رف 
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.   گـشت ري اسـ  ي اسـالم  ي جمهـور  مـان ي زنـده بـه دسـت دژخ       انور،يقرص س 
 كـه   ي و بـه طـور     دندي كـش  انهي وحـش  يها  شكنجه ري او را به ز    ميساواك رژ 

 قي رفيول.  را تا زانو سوزانده بودندقي رفي پاهامانيبعدها آشكار شد، دژخ
 وجـودش  يشمن بـا سـراپا   به دنهي كه عشق به خلق، ك    يقي رف ن،يحس محمد
 پرصالبت به يماني از خود نشان نداد و با ايئ ي سست ني بود، كمتر  ختهيدرآم

 خـود محفـوظ   نهي را در سـ    ي تمام اطالعات و اسرار سازمان     ايآرمان پرولتار 
  . سالم ماندندزي نقي ثابت رفي قرارهااحت. ساخت

 60 مـاه     آبـان  7 خي در تار  يني خم مزيالي وابسته به امپر   ميباالخره رژ 
 پرفـروغ از    يا ستاره.   اعدام سپرد  ي  را به جوخه   ي خادم نيحس  محمد قيرف

  ي انقالبيها و برخوردها شهي فروغ اندي خلق فروافتاد، ولي آسمان پرستاره
 و  ي پاكباختگ ز است كه با الهام ا     ي بخش وجود رفقائ   ي همواره روشن  قيرف
  .دهند ي را ادامه م راسخ راه پرشكوهش ي  او با عزمي انقالبتيميصم
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  رفيق احمد سينا
 )سربداران(
  

بيرسـتان بـا   از دوران د.  به دنيا آمـد   1340رفيق احمد سينا در سال      
، در هجوم 57 بهمن 22در قيام  . م انقالبي آشنا شد   يزمبارزه سياسي و كمون   

اي از  العـاده  به كالنتري منطقه شاهپور تهران و مصادره سالح جسارت فـوق  
عد در ارتباط با كميته مبـارزات دمكراتيـك اتحاديـه          ب  مي ك .خود بروز داد  

»  مبـارز  آمـوزان   دانـش « قرار گرفت و همزمان در تـشكيالت         ها  كمونيست
 دانـشجويي تشكيالت سراسري   (ركزيت ستاد   سپس به عضويت م   . فعال شد 
بعـد در بخـش   . در آمـد ) ها كمونيستآموزي تحت رهبري اتحاديه      و دانش 

.  فعاليت پرداخت و به عـضويت اتحاديـه در آمـد           تبليغات جنوب تهران به   
 رشد كرده بود، در نگارش      سريعاًرفيق احمد كه از نظر تئوريك و سياسي         

  .آموزي سازمان سهم گرفت مطالب نشريه خبرنامه دانش
 پاسداران كميته به قصد دسـتگيري وي كـه در مدرسـه     59زمستان  

آموزش  كمك ياران دانشولي احمد به .  سرشناس بود، به آنجا رفتند  كامالً
، براي نجـات چنـد مبـارز        60در روزهاي توفاني خرداد     . موفق به فرار شد   

كه در خيابان مورد ضـرب و شـتم چاقوكـشان حـزب اللهـي قـرار گرفتـه                   
در آنجـا بـه همـراه يـك     . او را به زندان كميتـه بردنـد  . گير شدستبودند، د 

دوران كميته او را مز. رفيق پيكاري به سازماندهي اعتراض جمعي پرداخت   
او كـه  . زير ضربات قندان تفنگ قرار دادند و پرده گوشش را پاره كردند     

ولـي از آنجـا   . قل شـد تالحفظ به بيمارستان من ه بود تحتشد ميبه شدت زخ  
شهريور همان سال، بعد از اينكـه يـك تـيم از رفقـا را آمـوزش                 . فرار كرد 

ل شـد و بـه سـربداران        هاي اطـراف آمـ     اسلحه داد، همراه آنان عازم جنگل     
هاي چند ماهه قبل از قيـام آمـل و در امـر تـداركات                در درگيري . پيوست

رفيق احمد سينا سرانجام    . سنگين درون جنگل، احمد شجاعانه شركت كرد      
  . در جريان قيام مسلحانه آمل جان باخت60 بهمن 6بعد ازظهر 
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  رفيق البرز جاوري شهني
 )سربداران(
  

 ي در خـانواده ا    1332در سـال    ) اكبـر  (ي شـهن  ي البرز جـاور   قيرف
عنـوان  بـه   53 و 52 يدر سـالها .  متولـد شـد  مانيمتوسط در شهر مسجد سل    

 محـروم بنـدرعباس شـد تـا از          يسپاه دانش داوطلـب خـدمت در روسـتاها        
)  تمدن شاهيها دروازه( را در دروان   يي روستا يها  توده تي محروم كينزد

 ي نعمات زنـدگ   نيتر يي از ابتدا  تي محروم لي به دل  كه يمردم. مشاهده كند 
 تجـارب   نيـ ا. دادنـد  ي فرزندانـشان را از دسـت مـ        يا  ساده يماريبه خاطر ب  

  . البرز نهادقي بر ذهن رفقي عميريتاث
پس از .  شدكاي آمري راهلي ادامه تحصي برا55 البرز در سال قيرف

 عاًياو سـر  . شد) اءياح (يراني ا اني دانشجو وني جلب كنفدراس  يمدت كوتاه 
 در منـاطق تگـزاس و هوسـتون بـدل           يي فعال پرشور جنبش دانشجو    كي به
 او آغاز   ي در زندگ  يا  فصل تازه  ،ي انقالب مزي با كمون  ييواسطه آشنا ه  ب. شد
ــه ا 57 ســال يدر ابتــدا. شــد ــا جمعــ.  بازگــشترانيــ ب  نيشروتريــ از پيب

 –ستيماركس « و كارگران مبارز خطه خوزستان تشكل      يروشنفكران انقالب 
 كـه   يتشكل.  گذاشت انيرا بن » نيرزم خون  «معروف به »  جنوب ياستهينيلن

 گـر يالبرز بـه همـراه د  . وستي پراني ا يها ستي كمون هي به اتحاد  57در سال   
 اميـ در شب ق  .  آن دوران شركت جست    ي در مبارزات انقالب   نه فعاال شيرفقا
 و ماني در شهر مسجد سـل ي دولتيها Ĥن در تصرف ارگي بهمن نقش فعال   22

  . كردفايالحها امصادره س
 ني مـسئول  ئـت ي ه ي از اعـضا   يكيعنوان  ه   ب 60 – 58 دوران   ي ط او

 بـر عهـده     يا  مبـارزات تـوده    ي در سـازمانده   يا شهر اهـواز نقـش برجـسته      
 تي مسئول،ي محمد فرهادقي رفيري دستگلي به دل1360در تابستان   . گرفت
ت  ضـربا ميبا جسارت بـه تـرم     را به عهده گرفت و     ماني مسجد سل  التيتشك

 رسان ياري البرز با جسارت قيرف.  پرداختماني سلسجد مالتيوارد بر تشك
 آغـاز مبـارزه مـسلحانه       يرفقا در نقل و انتقال سالح از جنوب به تهران برا          

 اقـدامات   ميـ ، رژ 61 در تابستان    مي رژ يپس از ضربه سراسر   . سربداران بود 
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 كـه  يا نـه اخ.  سازمان داد  ي انقالب ستي كمون ني ا يري دستگ ي برا يا گسترده
 مي مزدوران رژ  يي بود، مورد شناسا   ي در شهر اهواز در آن  مخف       رز الب قيرف

 يري ترغمي توانست از دست پاسداران علياري البرز با هشقيرف. قرار گرفت
 قيـ  و از طر   زديـ  خـورده بـود بگر     شي پاسداران به پـا    يراندازيكه در اثر ت   

رز مصممانه به دفـاع از   الب قيرف.  خود را به اصفهان برساند     يي روستا ينواح
 برخاست هي اتحادالتي تشكي بازسازيبرا» ي موقت رهبرتهيكم «يتهايفعال

 ريـ  خطيهـا  تي بار مسئولري شانه به زكيدئولوژي و استحكام ايو با استوار  
.  آمـل اعـزام شـد      يهـا   به جنگـل   1361  رابطه او در زمستان    نيدر هم . نهاد

، مورد اصابت گلوله    1361 سال    اسفند 12 يري البرز در درگ   قيمتاسفانه رف 
 آگـاه و جـسور   ستيـ  كموننيخاطره ا. جان باخت پاسداران قرار گرفت و 

 كارگران خطه جنـوب نقـش   ژهي بوراني در ذهن طبقه كارگر ا   شهي هم يبرا
  .بسته است
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  رفيق اميد قماشي
 )سربداران(
  

 بـا  ي اسـالم يقـضيه روابـط مخفيانـه رژيـم جمهـور         -:1365 پائيز
 بـيش از يكـسال      ياميد قماشـ  .  برمال شده است   يتازگه  آمريكا ب م  زامپريالي

 ي چندمين بار بـه بـازجوئ  يبرد و امروز او را برا ياست  كه در اوين بسر م    
 ي بـرا  يآيد كه امروز اميـد چيزهـائ       ي پليد اينطور م   يبنظر بازجو . برند يم

آمـده باشـد؟ آيـا بـاالخره     » بسرعقل « كه اميد  ست ا مكنآيا م . گفتن دارد 
  و روحي، اميد ي بسخره گرفتن هرگونه فشار جسم     يسال و اند    از يك  پس
 از زير زبان اميد بيـرون كـشيده   يخورده است؟ آيا امروز چيز    » شكست«
. كنـد  يواالت را در ذهن خـود تكـرار مـ    اين سي در پ  يشود؟ بازجو، پ   يم

كوشد تا در پس اين چهره خشمگين و  يكند و م ي اميد را نگاه ميزيرچشم
امـا ايـن لبخنـد      . لب، راز اميد را كشف كنـد       با آن لبخند تمسخر بر    مغرور  

شـود و بـازجو      ي آغـاز مـ    ييبـازجو . كنـد  يتحقير بند دل بازجو را پاره مـ       
  :كند ي خود را آغاز ميآور و هميشگ  تهوعيوار مقدمه چين دلقك

حـرف پاسـدار   » ... خـواهيم ي دانيم اما مـ يببين، ما همه چيز را م     «
 ييتو حق بـازجو    «:شكند ي نشده، اميد سكوت خود را م      ارتجاع هنوز تمام  

 و نه اربابان گردن كلفت      ي بيش نيست  ينه تو كه مزدور كثيف    ! از مرا نداري  
 مانند ي از من و انقالبيونييكدام حق بازجوتر از خودت هيچ و نوكر صفت

ايـن شورشـگر تـسليم    . زنـد  ي دژخـيم يـخ مـ    يها خون در رگ  » مرا نداريد 
 هرگـز خـم     يبرابر هيچ شـكنجه و تطميعـ       ان سركش كه در   ناپذير، اين جو  

 به سينه بـازجو   مستقيماًييبار و در هر بازجو نشد، اين گلوله آتشين كه هر     
در ســر دارد و از كجــا » يشــوم «نشــست، امــروز ديگــر چــه خيــال فــرو

  خواهد يورش خود را آغاز كند؟ يم
 بـه اسـلحه كمـريش       ي اطمينـان خـاطر دسـت      ي محتضر بـرا   يبازجو

 تـالش   يبـسخت . افكنـد  ي به پاسـدار مـسلح درون اتـاق مـ          يكشد و نگاه   يم
  :كند ياميد حمله را آغاز م. كند خود را قدرتمند نشان دهد يم

ايـن شـما    .  از مـرا نداريـد     يينه تو و نه هيچكس ديگر حق بازجو       «
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 پـس  ييبيون و به تمام مردم ايران بازجوهستيد كه بايد به من، به تمام انقال      
بـه   كـه مرتكـب شـديد و         ي تمام جنايات  به خاطر  شما هستيد كه     اين. بدهيد
 محاكمه شده و حساب پس ي كه از مردم كرديد، بايستي تمام كشتارخاطر
تـان بـا      بنـد و بـست     بـه خـاطر   هـا هـستيد كـه        ايـن شـما آبروباختـه     . بدهيد

تان از قبـل كـار و رنـج زحمتكـشان         انگلي ي زندگ به خاطر ها و    امپرياليست
بـه   كثيـف و رسواسـت كـه         ياين رفسنجان .  و محاكمه شويد   يبايد دادگاه 

 اينكه ميليونها تومان از دسترنج زحمتكشان را به جيب خود و اربابان             خاطر
شما نيستيد اين ! نه.  پس بدهديي به من بازجويريزد، بايست يمامپرياليستش  

هـا مـردم     اين من هستم كـه از جانـب ميليـون         . كنيد ي م ييكه از من بازجو   
  ».خواهم يتكش اين سرزمين از شما حساب پس مزحم

ر دهد و يكبار ديگ ي سر م  ي نامفهوم يها  لرزان جيغ  ي باصدا بازجو،
 به  اميد را مستقيماً  . كند ي را اعالم م   ييذليل و شكست خورده خاتمه بازجو     

 ديگـر از نبـرد      يا  عرصـه  يحاليكـه خـود را بـرا       برنـد، در   ياتاق شكنجه م  
حاليكه لبخند تمسخر گوشـه لـبش       كند و در   ي م انقالب و ضدانقالب آماده   

  . و غرور تبديل شده استي سرشار از پيروزيا خندهبه 
 و اتـاق  يياش، اميد همه آنچه در بازجو  با خانوادهي مالقات بعد در
برويـد و    «:زنـد  يكند و فرياد مـ     ي گذشته است را تعريف م     يشكنجه بر و  
شود  يالمالقات م  ديگر ممنوع پس، يكبار   »  مردم تعريف كنيد   ياينها را برا  

  .تر از هميشه يو اينبار طوالن
مانند تمام  . شناسد ي آمل را مثل كف دست م      اميد، -:1360 بهمن 5

گـل و     پر يها  فقير و زحمتكش در كوچه پس كوچه       يها فرزندان خانواده 
 مبارزه عليه رژيم شاه، زمانيكه     يروزها.  بزرگ شده و قد كشيده است      يال

ها همـراه بـا      كوچه پسو   ساله بيش نبود، در همين كوچه        14،  13 ينوجوان
اش، سربازان ارتش شاه را منتـر خـود       پابرهنه يها يا محله ها و هم   يهمكالس

 آمـل بـود كـه در    يها در همين محله. گرفتند يكرده و آنان را به مسخره م    
 يآمـوز   بخـش دانـش    بـه عنـوان    به انقالب،    ي يورش ارتجاع خمين   يروزها

 يها ي ايران، پاسداران ارتجاع و حزب اللهيها  كمونيستتحاديه  هواداران ا 
 شـهر را    يهـا  امروز، اميد يكبار ديگر كوچه    . كرد ي م انمنفور را سنگ بار   

گذارد، اسلحه بدوش گرفته و چاالك و سرمست از عطـر خـوش              يزيرپا م 
 يمثابه يك انقالبـ ه  امروز، اميد ب  . رود ي به محله ديگر م    يا انقالب، از محله  
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كنـد،   ي را تمرين مـ يكمونيست، يك سربدار، عاليترين شكل مبارزه طبقات   
 دشـوار   ي روزهـا  يشـود و خـود را بـرا        ي آبديده مـ   يدر كوره چنين نبرد   

سرشـار از روحيـه     . سـازد  يتر پيشاروي، آماده م     سهمگين يآينده و نبردها  
 كـه از ميـان      يهمـان زحمتكـشان   . اش است   طبقه ي و ايمان به پيروز    يانقالب
شان الهام گرفـت و       و تسليم ناپذيري   يان برخاست و از قاطعيت، سرسخت     آن

 سخت پيگـرد    ي كه در روزها   يهمان كارگران .  گشت آنانخود الهام بخش    
 كرده و چون مردمـك چـشم    يپس از نبرد آمل او را در آغوش خود مخف         

  .از او محافظت كردند
 قبـل از  يها  در شهر ـ چه در ماه ي مسئوليت پيشبرد كار تبليغاميد،

 ارتبـاط بـين   ي بهمن ـ و همچنين برقـرار  6 و 5 ينبرد آمل و چه در روزها
. عهده دارده  سربداران كه در نقاط مختلف شهر مستقر شده اند را ب      يها تيم
ها  يها، فداكار يتواند شاهد انقالبيگر يواسطه همين مسئوليت است كه مه ب

 شــدن و يهد زخمــاو شــا.  ســربدارش باشــدي اكثــر رفقــايهــا يو جانبــاز
 ي سـترگ و فرمانـده نظـام       ي جان باختن كمونيست كبيـر، انقالبـ       يچگونگ

 بـر  يشـود، و ايـن مـشاهدات تـاثير عميقـ      يسربداران ـ كاك اسماعيل ـ م  
اميد، مصمم است كه هرگز از راه سـرخ يـاران           . گذارد ي م ياش بجا  روحيه

  .عقب ننشينده  بيكمونيستش قدم
 پس از وارد آمدن ضربه ارتجاع بر        ي كم فاصلهه  ب -:1361 تابستان
 ي بازسـاز ي بـرا ي ايران، كميتـه موقـت رهبـر    يها  كمونيستپيكر اتحاديه   
 و تـسليم طلبـي، در       يدر بازار آشفته روحيه باختگ    . گردد يسازمان ايجاد م  

 و پايـدار بـر اصـول جاودانـه           ي اصيل و انقالبـ    يها  كمونيست كه   يا دوره
 ي را طــي مبــارزه طبقــاتيهــا وره دارترين از دشــوي يكــيم علمــزكمــوني

 ادامه ي خود را برا  ي است كه آمادگ   يكنند، اميد جزء اولين دسته رفقا      يم
ضـربه ارتجـاع و   . دارد ي كميته موقت، اعالم مي تحت رهبر  يفعاليت انقالب 

 اتحاديـه   ي از رهبران و كادرهـا     يا  عده يتر از آن خيانت و وادادگ      سنگين
 خلـل در  يا  رژيم خميني، نه تنهـا ذره يها بيدادگاه ايران در    يها  كمونيست

 ي كـه در روزهـا     ي زحمتكشان و آن پيمـان     ين فرزند انقالب  اي   هايمان و اراد  
آورد؛ بلكه موجب افزونتـر گـشتن        ينبرد آمل با يارانش بسته بود، وارد نم       

ه بـ . گـردد  يم مز نسبت به دشمنان انقالب و كموني   ي و يخشم و كين طبقات   
 سـازمان   ي از رفقـا   يهمـراه تعـداد   ه  دادگاه، اميد بـ    پس از آن     يفاصله كم 
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او  .شود تا راه سرخ ياران انقالبيش را ادامه دهـد          ي شمال م  يها عازم جنگل 
 ي كـه روزگـار    يقـديم » رهبـران  «و» شخـصيت هـا    «هرگز مرعـوب آن   

 ي بودند و در اين زمان ذليل و روحيـه باختـه فراخـوان عقـب نـشين          يانقالب
»  پرافتخـار  يهـا  گذشته «كردند و پز   ي م صادر يايدئولوژيك و تسليم طلب   

بـه  » همـه جانبـه   « و عـدم وقـوف   يدادند، نشد و عليرغم جـوان      يخود را م  
 و راه را    يتـرين جهتگيـر    تئوريـك، صـحيح   » پيچيـده  «و» سخت «مسايل

اميـد، تـا زمـان      . مزاي، راه كمـوني    راه انقالب مـسلحانه تـوده     . انتخاب كرد 
 ـ  1365بـاختن ـ اسـفند      جـان لحظـه  ـ و تـا   1364 ـ شـهريور   يدسـتگير 
  . را گم نكردين راه و هدف عالاي ههيچگا

 يها كمونيست و انقالبـ  خاك سپردن دهه  بمحل -:1365 ماه  اسفند
فـوج فـوج    . زنـد  ي مـوج مـ    ي اعدام شده اند، از جمعيت انبوه      يتازگه  كه ب 

.  اين محـل گـشته انـد   يترين نقطه كشور راه يترين تا شمال يمردم از جنوب 
ه روز قبل بـ     سازمان ما همين چند     و اعضا  ي رهبر ي از رفقا  يا ر اينجا عده  د

 ،ي انقالبـــي پيـــشتازان پرولتاريــا جــا، در اين. خــاك ســـپرده شــده انـــد  
 ـ اوين ـ پرچم سرخ يارتجاع اسالم» مستحكم « كه درون دژيها كمونيست

  سـازش ناپـذير    يا انقالب را برافراشته نگاه داشتند و در مقاومت و مبـارزه          
 اينجا گشته اند تـا  يفوج فوج مردم راه. كمر رژيم را خم كردند، خفته اند  

هفـت روز از بـدار آويخـتن    .  خويش تجديد عهـد كننـد  يبا فرزندان انقالب 
 كه اميد برايشان مظهر شورش و يمردم شهرش، همان مردم. گذرد ياميد م

 آمل  سخت پس از نبردي كه در روزها يستيز عليه ارتجاع بود، همان مردم     
 جـوان، جـان تـازه    ي ايـن انقالبـ  ي ناپـذير ي تكاپو و خـستگ    ييادآوره  از ب 
  . انددهگرفتند؛ در اينجا گرد آم يم

ارتجـاع پـست و ضـعيف       .  مرگ اميد را باور نكرده اسـت       هيچكس
  دو ييكـ .  پخش كند، نداشت   جرات اينكه خبر بدار آويختن اميد را وسيعاً       

به  را يا داده بودند و قطعه خاك بود كه به مادر زحمتكش اميد خبر ريروز
! هيچكس مرگ اميد را باور نداشـت      .  مشخص كرده بودند   ي مزار و  عنوان

. كاونـد  ي جستجوگر زمين را م  ي خشمگين و سوزان و دستان     يمردم با نگاه  
 كثيف حول يها  مثل كرميمزدوران و جاسوسان رژيم كه در چنين روزها    

د، خـود را عقـب كـشيده و از          پاين يلولند و مردم را م     يو حوش جمعيت م   
  .گيرند يمردم فاصله م
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برخالف . شود ييكباره سرريز مه  مشاهده پيكر اميد، خشم مردم ببا
 غم به   ي زانو يدهد، كس  ي سينه چاك نم   يكند، كس  ي گريه نم  يمعمول كس 
اين . رود ي گره كرده است كه به آسمان م       يها اين مشت  .گيرد يآغوش نم 
 است كه پاسداران و جاسوسان مزدور هراسان  رعب آور تهديديها انگشت

 رود؛ و اين خشم سوزان است كه بـا بلنـدترين فريـاد در شـعار                يرا نشانه م  
 يفشرده گـشته و صـدا     » يمرگ بر خمين   «،» ي اسالم يمرگ بر جمهور  «

سر   كه بريها رساند و ديگر خانواده يخود را به دورترين نقطه گورستان م
  .سازد ي را با خويش همصدا ممزار عزيزان خود آمده اند

 سرخ و يـك مـرگ       ييك زندگ . شود ي يكبار ديگر پيروز م    اميد،
  !اينگونه بايد زيست و مرد. سرخ
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  رفيق بهرام قدك
 )سربداران(
  

 حاصل زمانه خـود اسـت، و نـه فقـط زمانـه كـه حاصـل                يهر انسان 
 ياسـ ي س يبـاره انـسان     كـه در   ييجـا  و از آن  .  آن يها تي و محدود  ها تيغا
كنـد كـه بـه     ي منيي را تع  زي كه همه چ   ستي او ن  تي تنها فرد  ني ا م،يسينو يم

 نكته  نيثر از عقل زمانه است اثرگذارتر     ا درون او كه مت    يواقع عنصر جمع  
  . اوستيندگ زحيدر توض

  آنكه زمانه او   ينوشت ب ) احمد( بهرام قدك    قيباره رف  توان در  ينم
آشـنا شـد كـه جنـبش       يستيـ  بـا جنـبش كمون     يبهرام زمـان  .  كرد يرا بررس 

بـه  او  .  شـاه بـود    ميـ  در اوج اقتدار خـود در برابـر رژ         راني در ا  يروشنفكر
 ي خـود مبـارزات جنـبش كـارگر       خي زادگاهش خوزستان كـه درتـار      خاطر

 حزب توده يها  شدن نفت و مبارزات و شكست     ي مل انيشركت نفت و جر   
ها به او  ذشته از گيمي نبود، نسياسيل سي از مساريثات ي بهرام بقيرف. را دارد

 ادامـه   ي بـرا  يرسـتان ي دب التياز گـذران تحـص      بعـد  كهيزمان.  بود دهي وز زين
 شدنش ياسي آشنا شد و با سوني رفت در آنجا با كنفدراسكاي به آمرليتحص

 يگـر ي رنـگ د   شي زنـدگ  هـا،  ستيـ  كمون هيـ  خاص تر او با اتحاد     ييو آشنا 
  .گرفت

 او باشد امـا     ي انقالب درون  يايتوانست گو  ي آرام او هرگز نم    ظاهر
.  تحـول بـود  نيـ  برداشت نـشان دهنـده ا   ي دگرگون ني كه در پس ا    يها گام

توانست به طـرف مقـابلش       ي كه م  يقي، اعتماد عم  اني و قدرت ب   ينكته سنج 
العـاده كـه بـر وجـودش        و كنتـرل فـوق     دهي سنج يانتقال دهد و برخوردها   

 ي بـاق  يدن مان اديه  ب گذار و ريثا ت يسرعت به عنوان فرد   ه  داشت باعث شد ب   
 بدور نماندند و ريثا تني از ازي اش نييكاي بس كه دوستان آمرنيبماند و هم

  . در برگرفتزي اش را نيراني خانواده و دوستان ازي نشيرگذاريثاابعاد ت
 به وني كنفدراساتي از نشري با مقداري تابستانالتي در تعط54 سال

 يمي قـد  ي آشـنا  كيـ  اريـ  را در اخت   اتي از نـشر   يكـ ي گردد و  يم  باز رانيا
 مـسئله  نيافتد و هم ي مسيدست پله  ب هي نشر ني ا ي اتفاق به طور گذارد و    يم



 50  قسم به خونتان رفيقان

 باعث ي ساواك و شهرباناني ميها اما شكاف. شود ي او ميريمنجر به دستگ 
 خـارج شـود و تـا زمـان         رانيـ  ماه آزاد گـردد و از ا       كي حدود   ازشد پس   
ــه اگــري د57انقــالب  ــد ب ــ نتوان ــازگردد راني ــا.  ب ــبش  دورني ان  اوج جن
 شـاه   مي رژ هي و گسترده عل   يپ  در ي و تظاهرات پ   كاستي در آمر  ييدانشجو
  .ابدي ي ميقي عميي آشنامزي بهرام  با ماركسدوره ني اياست ط

 ريـ گردد و درگ   يم  باز راني، او به ا   57  انقالب در سال   يري اوجگ با
 از  يشود و بـه عنـوان عـضو        ي سازمان م  دي جد ي و سازمانده  دي جد طيشرا
 ســازمانده بــه كيــ بــه عنــوان ي شــهر اهــواز و در بخــش كــارگريوراشــ
 بس كوتـاه    ي انقالب و جنگ، زمان    ني اما زمان ب   دهد ي ادامه م  شيها تيفعال

 بـه منظـور   ي گرفت، سازماندهگري رنگ د زي جنگ همه چ   عاست و با شرو   
. دوش او گذارد    را بر  يشتري ب يها تي، مسئول زي تازه ن  طي به شرا  ييجوابگو
 جنـگ و  اني شدن مردم در جرري درگ ي با مسئله چگونگ   ميورد رژ نوع برخ 

 ونيـ   انقالب  شي از پـ   شي كه در خوزستان وجود داشت ب      ي حاد اري بس طيشرا
 و  طي شـرا  رييبا تغ .  كرد ي م ري حاكم درگ  ياسي قدرت س  بافعال درمنطقه را    

 جنـگ و شـروع      اًتـ ي و نها  ميـ  رژ ي ارتجـاع  تي از ماه  هي اتحاد يي نها يابيارز
 را ديـ  مـسلحانه، راه جد اميـ  قدييـ ا با تزي بهرام  نقي، رفي داخل يها سركوب

 خوزستان را در ي بخش كارگرتيها، او مسئول  ي سازمانده رييبا تغ . ديبرگز
 در يا ژهيـ هـا بـه عهـده گرفـت و نقـش و       و فـشارها وسـركوب     نگاوج ج 

  .ها داشت در آن سال ... فوالد وعي مبارزات كارگران صنايسازمانده
 پراكنده از فعاالن سازمان، يها يري و دستگيسي سخت پل طي شرا اما
 ي كـه اعـضا    61  گـسترده سـال    يهـا  ريي آمل و باالخره دستگ    اميشكست ق 

 ناممكن  شي ماندن در خوزستان را برا     ي در برگرفت، باق   زيخانواده اش را ن   
  . بودبزرگتر اري بسها تي بار مسئولنيو ا. ساخت

 رها كردن   ها تي مسئول ي تمام دي رفتن، رفتن و خود را از ق       اي ماندن
او راه !  كردن؟ي سازماندهاً مانده است را مجددي ماندن و آنچه كه باق     ايو  

  .ديدوم را برگز
 خـورده بـود او بـه        التي كه به تـشك    يادي ز اريبا وجود صدمات بس   

  رفقا   گري و د  يمنصور قماش   و ي و بهروز غفور   ي بهروز فتح  ارانشيهمراه  
 شكـست  ي هرچنـد  زخمـ     -الم بـدر بـرده بودنـد       ضربات جان سـ    نيكه از ا  

هـا و     مجـدد شكـست    يبنـد   و جمع  ي سازمانده ي به پا  -دردناك آمل بودند  
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 بسازند يقي شكسته و دور از هم قايها  تا از تكهرفتند؛ و ضربات ها يروزيپ
  . بس سترگيكار. ي توفانيها  گذر از  آبيبرا

 جـواب بـه      مانـده، تنهـا راه     ي بـاق  ي رفقـا  تيـ  كه اكثر  يطي شرا در
 را، ادامــه حركــت 61 ســال ني و ضــربه ســنگهيــ اتحادي  رهبــريريدســتگ

تر و  دهي سنجيدنبال برخوردهاه  او بدند،يد ي شمال ميها مسلحانه در جنگل
دست   و ازشتري ضربات بجهي و در نتيالعمل هدفمندتر بود تا حركات عكس    

 كـه بـه   ييا به منظور بحـث بـا رفقـ   61او در زمستان    .  ارزش ا ب يرفتن رفقا 
 يحركت.  آمل  رفتيها منظور حركات مسلحانه در جنگل بودند، به جنگل   

ــفند 12 كــه در ــه كــشته شــدن  61 اس ــا2 منجــر ب ــن از رفق    خــوب وي ت
  . و فرزاد ستوده شدي شهني چون البرز جاوريا برجسته

شد  ي مريها و مقاالت  تكث  امكانات بحثني كه  با كمتريطي شرادر
 ي جوابگـو  گريشد، و جلسات چند نفره د      يا رسانده م   رفق گريو به دست د   

 كـه كـار     ي موقـت رهبـر    تـه يهـا نبـود كم     ي سواالت و سردرگم   مي عظ ليخ
 را بـه جلـو      يالتي وحـدت تـشك    جـاد ي ا ي و تـالش بـرا     كيدئولوژيمبارزه ا 

 آن در   ي برگـزار  يدستور كارگذاشت و به پا      چهارم را در   يرابرد، شو  يم
  .كردستان رفت
همچـون   (ينكات اساس  بردي و تاك هي اول يجمعبند چهارم با    يشورا
 در  ستيـ با يكـه مـ   ...) ،  ي سربداران، مقابله با انحالل طلب     امي ق يدستاوردها

 ي بـاق  ياعـضا   در برابر هواداران و    يا شد راه تازه   ي م قتري دق كي نزد ندهيآ
 و ران هـوادا ي بـه تمـام  يا  تـازه هي چهارم روح يشورا.  گشود هيمانده اتحاد 
 مباحـث   طـور  ني  دوران و همـ     نيـ  ا ي بهرام درتمام  ي نقش بسزا  . اعضا داد 
  كـامالً  يطي چهـارم در كردسـتان، باعـث شـد در شـرا            ي شـورا  يهـا  نشست
 ي از اعـضا يكـ يدر شـورا بـه عنـوان          حاضـر  ندگاني نما يا با ر  كيدمكرات
  . انتخاب شوديرهبر

 بخـش كردسـتان را بـر عهـده          تي بهـرام مـسئول    قيـ  از شورا رف   پس
  كردسـتان و     ياسـ ي ارتباط بـا تـشكالت س      جادي او، ا  فيوظااز اهم    .گرفت

 سـازمان و ادامـه راه       يها تي فعال ي تداركات الزم به منظور ادامه كار      جاديا
 رانيـ  خارج از ا   ي كه بتوان با اعضا    يطي شرا جاديو باالخره ا  . سربداران بود 

.  برقرار گردد  كيستماتي س ي ارتباط يستي كمون يالملل ني جنبش ب  نطوريو هم 
 يهـا   كه خون تـازه  در رگ يطي شراجاديتوان گفت كمك به ا     ي كل م  در
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  .شد ي مي هر طور شده عملدي بزرگ كه بايفيوظا.  روان سازدالتيتشك
خبـر  ) 62وريشهر( او به كردستان     دني پس از رس   اركوتاهي بس يمدت

 رهبـران منتخـب     گري از د  ي و بهروز غفور   ي بهروز فتح  يريدردناك دستگ 
 بودنـد را  لرزانـد،   راني كه در كردستان و در ا      ييرفقا چهارم  همه     يشورا
 ني را از دست داده بود، اي خوبي رفقااًسه سال مرتب ي بهرام كه طقياما رف

  . و راه را ادامه دادستادي ضربه تكان دهنده اني محكم در برابر ازي نارب
 بـه   مي سخت كردستان و حمالت گسترده رژ      طي شرا گري طرف د  از

 شمرگانيـ منجر به از دست رفتن مناطق تحـت كنتـرل پ           نشمرگاي پ يمقرها
 قيروزه  كه رف  حمالت به دره آالن و جنگ رو در رو چندنيدر آخر. شد

 بـه   ينينـش   مجبـور بـه عقـب      ياسـ ي تـشكالت س   ي در آن بود، تمام    زيبهرام ن 
 كردستان عراق يهني مهي كرستان عراق و مناطق تحت كنترل اتحاديمرزها
  .شدند

 كـه ارتبـاط بـا    يطي بـود، در شـرا  ي سـخت  اريران بس ، دو 62 زمستان
 صورت گرفته باشد ي درستي  از آنكه سازماندهشي قطع شده بود و پرانيا

شد و  ي وارد ميگري پس از ديكيوجود آمده باشد، ضربات ه  بيو امكانات 
توانـستند   ي كم تجربه نمـ    ي رفقا يبرخ.  شد ي ساخته م  زي همه چ  دي با چياز ه 

 ريـ  دادنـد از ز  حيتر ترج   با تجربه  يرفقا يبعض  كنند  و    را تحمل  طياآن شر 
 بـه  ميهـا عظـ   ي از سـخت ي بهرام نه هراسقيرف.  كنندي شانه خال  مي بار عظ  نيا

 آن دوران  يخـود ه  بـ   خود يها خود راه داد و نه در مقابل فشارها و كشش         
 اري زنده ماندن هم بـس ي براهي امكانات اولي كه حتيطيشرا. سر فرود آورد  

 ي توانست با اعتماد به نفس انقالب      يطي بهرام در چنان شرا    قيرف. بودمحدود  
در .  وصل كنـد   ندهي كه گذشته را به آ     زهي انگ ني را حفظ كند با ا     التيتشك

مباحث   ترجمه شده ازيها  جزوات و كتابني سخت بود كه اول    طيآن شرا 
 جنـبش  خي  از تـار قي عميها ي و جمعبند يستي كمون يالملل ني جنبش ب  ديجد
 م،زيـ نيلن-مزي ماركسيفي نقش مائوتسه دون در تكامل كژهيوه  ب يستيمونك

 يستادگي اجهي نتني اول ني و ا  ديدستش رس ه   ب راني خارج از ا   ي رفقا قياز طر 
ها و جزوات    آن كتاب  يتمام  رفقا گرياو با كمك د   .  بود يطيدر چنان شرا  

در آن هـا    جوان كردسـتان سـال  يكه رفقا (يي ابتداي دستگاه كپكيرا  با  
 دسـتگاه  كي؛ و .) بودنددهي مقر به آن مقر بدوش كشني از ا ي جنگ طيشرا
 جزوات را در تمام مناطق تحت ني اي كرد و تمامري تكثيمي قداري بسپيتا
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 ني روستا به آن روستا، بـا كولـه بـار، بـ      ني كرد از ا   ياسي س يروهايكنترل ن 
 در  هاستيـ  كمون هيـ  اتحاد تيبـا عـضو   .  مختلف تشكالت پخش كرد    يمقرها

 ي بـرا  زيـ  همـه چ   د،يـ  و اعـالم مواضـع جد      يستيـ ونالي انترناس يجنبش انقالب 
 آن دوران رفقا يها تيفعال.  گرفت يگري رنگ د  التي تشك ماندهي باق يرفقا

 سـازمان   يالتي تـشك  ياسـ ي س كيدئولوژي ا ي در بازساز  يا  كننده نيينقش تع 
 ي بـاق هيـ حاد از اتي اسم ديها نبود شا   يستادگيها و ا   اگر آن تالش  .  كرد فايا
  .ماند ينم

 سـازمان   ي از رفقـا   ي چون بهرام موجب شد كه بخش      ي رفقائ اصرار
 حـل   ي را بـرا   ي متمركـز  يهـا   و تـالش   نـد يدوباره در كردستان گرد هم آ     

 طي بهـرام بـود كـه شـرا    قيـ كوشـش رف  .  آغاز كننـد   يشاروي پ يل خط يمسا
  وجـود بـه  به افكار تـازه را  ي كرد و امكان دسترس    جاديارتباط با خارج را ا    

  .آورد
 او يها تالش.  بهرام توانست دو طرف حلقه را  به هم رساند       باالخره

 ت زده شـده     الي  تـشك   ماندهي كه به باق   ي با وجود ضربات سهمناك    ارانشيو  
  .  تازه شديها بود، باعث به بار نشستن جوانه

 اصـل كـه     ني بهرام با احترام به ا     قي، رف 64 پر خطر سال     طي شرا در
 بـه همـراه     گـر ي د يزيـ  دارد مهم است و نه چ      اني جر راني ا  كه در  يا مبارزه

سـال بـه تهـران       مـاه در تابـستان همـان        چنـد  ي در طـ   ي رهبر ي اعضا گريد
 به تهران قبل از آنكه دني روز پس از رس10اما متاسفانه به فاصله  . بازگشت

 يادي، به همراه بخش ز    64 وري شهر 13 خي برگزار شود در تار    يجلسه رهبر 
  . شدندريهواداران دستگ عضا و و اياز رهبر

 فشي بهـرام وظـا  قي باعث نشد كه رف   64 سال   وري شهر يري دستگ اما
الوصـف   ديـ  زاي  طاقت فرسـا  و شـاد       طياو در آن شرا   . ندي بب افتهي انيرا پا 
 سـربداران  كـه از   مانـده ي بافي از رفقـا  يادي تعداد ز  يري از دستگ  انيبازجو

 طاقت فرسـا    ي ها   شكنجه رير ز د. ضربات گذشته جان سالم بدر برده بودند      
 شتريـ ل ب ي لو رفتن مسا   ي جلو ي و اطالع رسان   يريكرد با ارتباط گ    ي م شتال

 آنان تي كه اكثر ي دهد به كسان   هي روح گرانيكرد به د   ي م ي و سع  رديرا بگ 
  . بودياعدامشان حتم
 از  يشيـ او در دادگاه نما   .  شد لي زود تشك  يلي بهرام خ  قي رف دادگاه

 دشمن انهي وحشي پس از آن تحت فشارهايگر چه مدتا. نظراتش دفاع كرد
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امـا  .  شد و قـادر بـه مقاومـت فعاالنـه نـشد            ي دچار افت روح   يا  دوره يبرا
 رفقا و ذهن جستجو گرش بـر آن اوضـاع نامـساعد             گريتوانست با كمك د   

 دانـستن   يشوق او بـرا   . كرد   ي مطالعه م  يدر زندان در هر فرصت    . ديفائق آ 
 لي از ضربات و دالي بود كه به جمعبند   نيام تالشش ا   بود و تم   ري ناپذ انيپا

  . متفاوت در مقابل آن بپردازديالعملها عكس
 نكـه يكـرد بـر ا     ي مـ  ديـ  گوناگون تاك  ي بر كسب تجارب اجتماع    او

 طيآن هم در شرا.  استياسي سي مهم در زندگاري عنصر بس ي انقالب كيپرات
ل مبـرم صـد     يسا جـواب بـه مـ      ي راهكار برا  افتني كه   ك،يدئولوژيبحران ا 

 اري مـسئله بـس    ك،يدئولوژيـ او معتقـد بـود بحـران ا       . تر اسـت   چندان مشكل 
 را از سر گذرانده باشند      ي كه تجارب گوناگون   ي اما افراد  تكننده اس  نييتع

 را  شتريـ  خسارات ب  يجلو. ندياي بر ب  ها  نا بحر لي قب نيتوانند از پس ا    يبهتر م 
 توانـسته  نكـه ياو از ا.  برند شي را به پ   التي تشك ي و بهتر  امر بازساز     رنديبگ

 يستهايـ  كمون هيـ  اتحاد اتيـ  ح يخي را در اتصال دو دوره تـار       فشيبود وظا 
  . انجام دهد خرسند بودرانيا

 سخت سرانجام ي بهرام پس از سه سال اسارت و تحمل فشارهاقيرف
 بود كـه در  ياسي ساني زنداني سرنياو جزو  اول  .  اعدام شد  67 مرداد   5در  
  .شدند قتل عام 67سال

 يهـا  ستي كمون هي اتحاد ي بازساز ي او برا  غيدر ي ب يها  تالش خاطره
  ! بادي گرامادشي.  همواره زنده استرانيا
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  رفيق بهروز فتحي
 )سربداران(
  

سخن از كمونيستي انقالبـي و جنگجوسـت كـه نقـشي تـاريخي در               
) ناصـر ـ خليـل   (سـخن از بهروزفتحـي   . كـرد  جنبش كمونيستي ايران پيدا

اي بـود كـه درجريـان        ي چنين نقـشي يافـت؟ بهـروز انقالبـي         چرا و . است
 بـراي   1355ي دانشگاه صنعتي پرورش يافت و در سـال          يمبارزات دانشجو 

ي ايـران،   هـا   كمونيستجا با اتحاديه     ادامه تحصيل به آمريكا رفت و درآن      
كنفدراسـيون  (ي ياو خيلي سريع به يكي از فعالين جنبش دانشجو     . آشنا شد 

شهر اهـواز بـه      ران بازگشت و در   اي  ه ب 57با شروع انقالب    . تبديل شد ) احيا
ــدگي و مبــارزه اش را در. فعاليــت پرداخــت ميــان كــارگران و  بهــروز زن

آنجا بـود    ادامه داد و در   ... دستگاه و كمپلو و    زحمتكشان محالت چهارصد  
آگاهي طبقاتي و متانت . ها او را شناختند معروف شد و توده   ) ناصر(كه به   

. نمـود  خـود جلـب مـي   ه  بـ سـريعاً  پرولتري ناصر، توده پيشرو را   و پشتكار 
اي  ، از ناصر نمونـه ها آناسي و ارتقا ي وي در اتكا به توده و بسيج سي      يتوانا

او نقشي بسزا در جـذب پيـشروان صـنايع فـوالد اهـواز و               . برجسته ساخت 
بعـد از  . كمك به مبارزاتشان، و همچنـين در مبـارزات خلـق عـرب داشـت         

هـايش از مـستبدين حـاكم     شاگريفـ خـاطر ا ه  گ ايران و عراق بـ     شروع جن 
حركت براي گسست از انحرافات درون اتحاديـه        . مجبور به ترك شهر شد    

اين طرح، انـرژي و خالقيـت       . آغاز گشت و طرح سربداران پيش نهاده شد       
حركـت  . ي انقالبـي درون سـازمان را شـكوفا سـاخت          هـا   كمونيستنيروي  

 اگر تا آن  . بهروز از اينگونه افراد بود    . راند پيش مي نوين، افراد نوين را به      
گونـه افـراد    خاطر غلبه خط راست روانه و انحرافـات جـدي، ايـن         ه  زمان ب 

شـان   ند خود را بروز دهنـد و شـور و شـوق و انـرژي پرولتـري                توانست  مين
، درحركت سربداران و آغاز گسست از انحرافات شد ميمحدود نگاه داشته 
هـا بـود كـه حماسـه         وق رها گشت و از ايـن رهاگـشتن        كهن، اين شور و ش    

  .سربداران خلق شد و بهروز در آن پرورش يافت
ي حاد مبارزه طبقاتي هميشه رهبراني از دل خـود بيـرون            ها  آندور
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سربداران براي نخستين .  متفاوتندكامالًدهد كه با رهبران دوران آرامش  مي
اعمـال رهبـري   بار مسئله حركت جدي درجهـت كـسب قـدرت سياسـي و              

 بر پروسه انقالب دمكراتيك نوين را در يـك مقطـع تـاريخي          ها  كمونيست
دوران حاد گرهگاهي خرداد    . حساس و گرهگاهي در جامعه ما مطرح كرد       

ي به آن، از درون خود رهبراني را بيرون داد كه توانـستند             ي و پاسخگو  60
قيـت و  بـا ابتكـار عمـل و خال   » غيرمعمـول  «در شرايط سخت و به اصطالح 

  .بهروز از اينگونه رهبران بود. اراده استوار، مبارزه طبقاتي را به پيش رانند
. صورت يك عضو معمولي به سربداران پيوسـت       ه  بهروز در ابتدا ب   

 آبـان كـه مـشكالت و    22 و 18هـاي   از جنـگ  ويژه بعد ه  فشار شرايط، ب   با
بـود،  تـر گـشته      معضالت پيش پاي سربداران افزون و شرايط مبارزه سخت        

بهروز با تالشـي خـستگي ناپـذير و ارائـه نظـر كوشـيد در قبـال مـشكالت                
راهگشا باشد و بدين ترتيب نشان داد كه هراسي از بدوش گرفتن مسئوليت 

و عـضو   » وريـا  «در همين دوره بـود كـه او مـسئول گـروه           . رهبري ندارد 
 شكاالتدنبال اه ب ميبهروز با شجاعت و بيرح. شوراي رهبري سربداران شد  
ن اشـكاالت و    نظيـر ايـ     بـي  حتاگشت و با صرا    كار خود و ساير رفقايش مي     

صـداقت و جـديت در جهـت         درعين حال، بـا   . نمود انحرافات را مطرح مي   
او مـصلحت جـو   . كـرد  مـي ل و متحد كردن يارانش كوشـش  يرفع اين مسا  

رابطـه وي  . داد مي فراتر از منافع انقالب قرار ن    نبود و هيچگونه مصالحي را    
وقفه و متحدانه بـراي تحقـق ايـن          پايه آرمان مشترك و تالش بي      فقا بر با ر 

اعتماد و عشق بهروز به رفقايش نيز       . آرمان استوار بود و نه هيچ چيز ديگر       
اينچنين بود كه عشق و اعتماد يارانش به وي . خورد با همين معيار محك مي

  .شد ميچندان  صد
 در آن شركت داشت، بعد از شكست نبرد قهرمانانه آمل، كه بهروز      

. اي از رفقا موفق شـد بـدرون جنگـل عقـب نـشيني كنـد                همراه دسته ه  او ب 
مـسئوليتي كـه   . دراينجا و از اين دوران بود كه نقش مهم وي عيـان گـشت           

بدوش بازماندگان اين حركت سرخ و جسورانه بود افزون گشت و بهـروز             
. ت آمـل گـذارد  ن مسئوليت داد و شانه زير بار جمعبنـدي از حركـ  اي   هتن ب 

آن موقـع از  و كادرهـاي سـازمان در      » رهبـران  «مسئوليتي كـه بـسياري از     
و بهـروز ايـن بـار نـه فقـط نقـش رهبـري            . نـد كرد  ميزيربارش شانه خالي    

سربداران بلكه نقش رهبري كل سازمان و كل جنـبش كمونيـستي را بـراي             
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  .خود يافت
 بـا حـاكم   بهروز، جزء اولين كساني بود كه در آن شرايط دشوار و    

ين آمدن نيـرو از جنگـل بـه مخالفـت           يبودن جو شكست بر سربداران، با پا      
چرا ما نتوانستيم بهتر بجنگيم؟ نبايـد        «حرف او مدام اين بود كه     . برخاست

اي كـه آن دوران   هدر جمعبنديهاي اوليـ  » بدون جمعبندي اوليه پائين برويم    
ا جنگ عليـه    ها ب  اين جمعبندي . صورت گرفت، بهروز نقش محوري داشت     

دهنده بهروز در شرايط   نقش وحدت . مزدوران جمهوري اسالمي همراه بود    
ــه ســرا «بــس دشــوار درگيــري ــدون 5دنبــال آن ه و بــ» گزن  شــبانه روز ب

كوچكترين امكانات و تداركات و آذوقه در برف و سـرماي زمـستاني در              
 در. ودكننده بـ  زميني نيروهاي دشمن، بسيار تعيين    ي و   يمقابله با تعقيب هوا   

، بهروز روحيه رزمنده خود را 1361 خرداد 13 فروردين و 9هاي  درگيري
نمايش گذاشت و بدينگونه با پشتكار و پيگيري و فعاليـت  ه بيش از هميشه ب 

بسيار توانست همراه با رفقاي ديگرش بـر جـو سـخت و بيرحمانـه پـس از                  
  .شكست نبرد آمل، فائق آيد

 خود را بـر صـفوف اتحاديـه         شكست قيام رفته رفته تاثيرات منفي     
اختالفات بين اقليت و اكثريت، سازمان را فلـج كـرده           . تگذاش  ميبرجاي  

ترديدها و تزلزالت در بخشي از اكثريت سازمان بروز كرد و گرايش            . بود
ايـن گـرايش تنهـا بـه        . سازش با اقليت اپورتونيست سـازمان، تقويـت شـد         

ل ي بدون واهمـه، همـه مـسا   بهروز. زد ها و انحرافات سياسي دامن مي   گيجي
جاري سازمان را درون سربداران بـه بحـث گذاشـت و بدينگونـه مخالفـت                

دوره بـود   هاي سياسي ايـن  از درون كشمكش  . رهبري را با خود برانگيخت    
كه رهبران كمونيـست انقالبـي جـوان امـا جـدي سـازمان سـربلند كردنـد                  

ايـن هـسته    ) نددوره شكوفا شـد     در اين  رفقائي چون بهروز غفوري اساساً    (
انقالبي نه تنها شكست قيام آمل را پيروزمندانه از سر گذراند، بلكه بهنگـام           

ر پيكر سازمان ما توانست نقش ب ميوقوع ضربات سخت رژيم جمهوري اسال
  .فا نمايداي  هر بازسازي و سازماندهي مجدد اتحاديد ميمه

نـه نـان بـه نـرخ روز         .  عاقبـت جـو    بهروز نه عافيت جـو بـود و نـه         
 با افتخارات گذشته زندگي كنـد، يـا خـود را از             توانست  ميخورد و نه     مي

بعـد از  . او از مـشكالت راه هراسـي بـدل نداشـت     . مسير مبارزه كنار كـشد    
ضربه، بهـروز نقـش كليـدي در سـازماندهي كميتـه موقـت رهبـري بـراي                  
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ل و بـدون    اي از قبـ    او بـدون داشـتن هـيچ تجربـه        . داشـت بازسازي سازمان   
ي با چنين اوضاعي، بـه مقابلـه بـا مـشكالت و             يلي جهت رويارو  آمادگي قب 

ــايدئولوژيك   دوره مبارزه سياسـي    بهروز در اين  . معضالت نوين برخاست  
اي  سي رفقاي سازمان و بكارگيري شيوه     ا هدايت نمود و با بسيج سيا      ر  ميمه

دسته از رفقا كه مخالف جمعبنـدي جـدي از           مقابله با نظرات آن   ه  اصولي ب 
او همـراه بـا ديگـر رفقـا،         . ن و انحرافات سازمان بودند، پرداخـت      سربدارا

ي ايـران را در بـدترين شـرايط ممكـن           ها  كمونيستشوراي چهارم اتحاديه    
هاي مصوبات شوراي چهار نقـش   بهروز در تعيين جهتگيري  . برگزار كردند 
شـورا،  . خاطره اش در بند بند مصوبات بيـاد مانـدني اسـت     . محوري داشت 
ه روند انحالل طلبي زد و در جمعبندي از خط و عملكرد    ب  ميمهضربه بسيار   

برگزاري شوراي چهار در متحد     . هاي موثري برداشت   گذشته اتحاديه، گام  
ساختن و تحكيم صفوف بازماندگان سازمان در جهت راه انقالبي پرولتاريـا       

هـاي آتـي    شـوراي چهـارم زمينـه سـاز جهـش        . در ايران، تعيين كننده بـود     
. شوراي چهارم، بهروز را به عضويت كميته رهبري برگزيد        . تسازمان گش 

همراه ساير رفقاي رهبري بالفاصله بعـد از شـورا فعاالنـه بـه پـاي                ه  بهروز ب 
ي مجدد مبارزه مسلحانه تحت رهبري اتحاديه يعملي ساختن مصوبات و برپا

يد كـه بهـروز در تهـران       يديري نپا . رفتند) سربداران(ي ايران   ها  كمونيست
بهروز ايـن رهبـر     .  براي عمال رژيم، شناخته شده بود      كامالًاو  . گير شد دست

انقالبي پرولتاريا، سرانجام پس از بزانـو در آوردن مـزدوران رژيـم در دي            
م زخ و خونينش كه همواره بـراي كمـوني      تيرباران شد و قلب سر     1362ماه  
 بـا سـلطه   ي كـه   باختن قهرمانانه بهروز در روزها     جان. تپيد ازكار ايستاد  ِ  مي

خـورد، اعتمـاد     بالمنازع ارتجاع و تسليم طلبي و خيانت نـارهبران رقـم مـي            
چنـدان    را به دگرگون ساختن اوضاع و كـسب پيـروزي صـد            ها  كمونيست

سازمان ما با پشتوانه خون چنين رهبران كمونيستي بود كه توانست     . ساخت
و ر وظايف پاخيزي در برابه از دوران شكست بيرون بيايد و خود را براي ب         

  .المللي آماده كند مشكالت پيش پاي پرولتارياي بين
بهروز، متانت و پشتكار پرولتري، اتكا و اعتماد به توده، مـسئوليت       

سـال شـركت آگاهانـه در مبـارزه طبقـاتي و         را طي بيش از ده    ... پذيري و 
هـاي برجـسته و    دانـست كـه ويژگـي    او مي. انقالب ايران كسب نموده بود    

هـاي يـك پروسـه       هـاي فـردي، بلكـه داده       ش نه ناشي از برتري    هاي ييتوانا
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همين جهت او جايگاه    ه  ب. مبارزه طبقاتي و تجربه گرانبهاي نبرد انقالبيست      
بهـروز  . كـرد  مـي م را درك  زو نقش و دين خود به انقالب و آرمان كموني         

دانست كـه پـرورده كـوران مبـارزه پرولتارياسـت، از اينـرو فروتنانـه                 مي
بهـروز نقـشي    . شت در طبق اخالص نهـاد و نثـار آرمـانش كـرد            هرآنچه دا 

  .تاريخي يافت، چون رهبر دوراني تاريخي بود
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  رفيق بهروز غفوري
 )سربداران(
  

ــال   ــستان داغ س ــود60اواخــر تاب ــته.  ب ــين دس ــاي جنگجــوي  اول ه
فـصل نـويني را در تـاريخ     گشتند تـا  هاي شمال مي  كمونيست رهسپارجنگل 
خبر  شب قبل باراني سخت آمدن پائيز را      . بگشايندجنبش كمونيستي ايران    

باران علفزارهاو گلهـاي وحـشي جنگلـي را شستـشو داد و طـراوت و                . داد
تازگي لذت بخشي را در طبيعت موجب گشت وفرارسيدن تغييراتي عظـيم            

  .را نويد داد
اي كه درآن باران به مقصد رسيدند چهره رفيـق       درميان اولين دسته  

در نخـستين نگـاه     . تـر بـود    از همه مـشخص   ) ـ فرهاد   محمود(بهروز غفوري 
ج بـه زمـان زيـادي       ايحتا. رسيد نظر مي ه  خيلي خشك و بيش از حد جدي ب       

  .را بشناساند خود نبود تا او
و بـا   در اولين برخوردها قابل اعتماد و اتكا بودن خود را نـشان داد         

  .آاليشي، سريع در دل همه جاي گرفت صداقت و بي
رفقا همگي بسراغ گودالي كه سالح و مهمات از قبل          با رسيدن اين    

  .در آن پنهان شده بود، رفتند
علت باران شديدآب درگودال جمع شده و نياز به آن بودكـه در     ه  ب

كـار  . صبحگاهي كسي به درون گودال پر ازآب وگل برود         آن هواي سرد  
محمود به همراه رفيق فرهنـگ  . ج به داوطلب داشت   ايحتاكراه آميزي كه ا   

بـه    60نهـم بهمـن مـاه     و در يكي از رفقاي سربداركه درآمل اسـير     ( سراج
كار جابجايي سالح و مهمـات       و داوطلب شدند ) جوخه تيرباران سپرده شد   

آن آگاهانه  ها نداشت و مهمتر از ترسي از تن دادن به سختي. را انجام دادند
  .داد ميها تن  به سختي

اي مـسلح سـربداران را     هـ  روز بعد كاك اسماعيل آمد و دسـته        چند
  .سازماندهي نمود

. داد كاك اسماعيل به بهروز پيشنهاد معاونت نظامي يـك گـروه را    
 آخر من كه تا    «:زمان تجربه نظامي چنداني نداشت گفت      محمود كه تا آن   



!قسم به خونتان رفيقان  61 

تو درآبادان، وقتي    «:كاك اسماعيل به وي گفت    » ...حال جنگي نكردم  ه  ب
 زيـر   هـا   آند خوب توانستي از دست      ت ريختن ا نهاكه پاسداران مزدور به خ    

اينـرو جرئـت الزمـه را داري و هركـاري            هايشان در بروي، از    باران گلوله 
ايـن بـراي بهروزآغـاز گـام نهـادن در مـسيري بـود كـه          و. »ميتواني بكني 
بهـروز  . هـاي مختلـف رقـم زد    را نبردهاي گوناگون در عرصـه      مشخصه آن 

سپرد و در متن اين پراتيـك عظـيم         ن پراتيك انقالبي    اي   هآگاهانه خود را ب   
قابل بلكـه بـه رهبـر        كيفي پرورش يافت و نه تنها به يك فرمانده جسور و          

ي هـا   كمونيـست كمونيستي بدل گشت كه نقشي تاريخي در حيات اتحاديه          
  .ايران ايفاء نمود

پيشواي با قريحـه  »ده نفر «اي اگر يك زماني لنين گفت، هيچ طبقه  
در مكتب طـوالني تعلـيم       لحاظ حرفه خودآماده،  از   و استعداد،كارآزموده، 

 با همديگر هم آهنگ نداشته باشد، مبارزه پايـدار ممكـن نخواهـد             گرفته و 
اي  ها الزم است تا شـخص خـود را بـه مثابـه يـك انقالبـي حرفـه                   سال. بود

پرورش دهد، يك انقالبي واقعي هم بايد همواره به چنين پرورشي فكركند 
كـسي كـه در     . اي بار بياورد   ود را انقالبي حرفه   ي و سرسختي خ   يوبا شكيبا 
اي خويش ـ يعني در مبارزه عليـه پلـيس سياسـي مهـارت داشـته        هنر حرفه

ره يـ و دا  ل تئوريـك و نظـري از اسـتحكام برخـوردار باشـد            يدرمـسا . باشد
ي را بـراي    ها  آنجسور نظرش وسيع باشد و همواره قادر باشد نقشه وسيع و         

 حريفـان را هـم   حتـا آن حـد كـه       كند، تا  شنهادپيشرفت و تكامل مبارزه پي    
رفيـق  ) 4ــ فـصل     » چه بايد كرد؟  «نقل به معني از   . (به احترام نمايد   وادار

  .نگونه رهبران بوداي هبهروز از زمر
بهــروز نمونــه آن روشــنفكران انقالبــي بودكــه آگاهانــه بــه چنــين  

 خود اسخر ميپرورشي فكر كرد، بدان عمل نمود، بي مهابا با جسارت و عز       
بـدين   و جديدتر نمود تر و وسيعتر و هاي هر چه گسترده را درگير پراتيك 

هاي الزمه براي تبديل شدن به يك رهبر كمونيست را كسب            طريق توانايي 
  .كرد

ــال    ــوري در س ــروز غف ــق به ــانواده 1334رفي ــادان درخ اي   در آب
از دانـشكده   كارمندي متولدشد؛ تحصيالت خـود را درآن شـهر گذرانـد و       

وي تحت تاثير جـو كـارگري شـهر آبـادان           . التحصيل شد   آبادان فارغ  نفت
  .نمود مان شركت ميدانشجويي آنزـ   سياسييها فعاليتدر  قرار داشت و
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سال كـار در پااليـشگاه آبـادان بـراي ادامـه تحـصيل بـه                 بعد از دو  
 انقالبـي   يهـا   فعاليـت و در بـدو ورود بـه انگلـستان جلـب            . انگلستان رفـت  
ي ايـران قـرار     هـا   كمونيـست كه تحت رهبـري اتحاديـه       (حياكنفدراسيون ا 

ــت ــشت)داش ــا   و. ، گ ــا رفق ــراه ب ــا هم ــارزات آنج ــد  در مب ــون محم ي چ
خيلي سريع به يكي از  و طور فعاالنه شركت نموده ب) حيدر ـ يوسف(پوئيد

ي شهر محل اقامت خود، تبديل      يسازماندهندگان جنبش دانشجو   مسئولين و 
  .شد

ران بازگـشت و درتـشكيالت آبـادان    ايـ  هبـ با شروع انقـالب بهـروز    
دليل اعتقاد و ايمـان  ه او ب. ي ايران به فعاليت پرداخت   ها  كمونيستاتحاديه  

خاطر صداقت انقالبي و نظم پذيري و جـديتش در          ه  م، ب زكمونيعميقش به   
دار سـازماندهي معلمـين     ها به سرعت عضو سـازمان و عهـده         انجام مسئوليت 

  .هوادار سازمان شد
اي مـردم خرمـشهر    عراق در مقاومت تـوده  ع جنگ ايران و   شرو با

در همـان  . كـف آورد ه ود را بـ خـ  ميشركت جست و نخستين تجـارب نظـا      
ي درآبـادان   ها  Ĥنروزكه مشغول پنهان ساختن سالح در خ       ل جنگ يك  ياوا

بهـروز بـا خونـسردي و شـجاعت و          . بود مورد حمله پاسداران قرار گرفت     
 ساعت تعقيب مسلحانه همراه با  4بگريزد و    ها  آنچاالكي توانست از دست     

 سـاعت بـدون امكانـات خـود را     48 مزدور را خنثي كند و      5ـ4تيراندازي  
عنوان مشكوك ه جا ب در آن. بعد از آن به اهواز رفت    . درمحلي پنهان سازد  

  .ماهشهر بسر برد ي اهواز وها آندستگير شد و حدود دو ماه در زند
 پـس از  . را نـشناخت   ان داد رژيم او   ولي با هوشياري كه از خود نش      

تـرين اقـشار    طور نيمه مخفي در ميان زحمـتكش      ه  ب آزادي به شيراز رفت و    
مـورد شـك     در آنجا نيز يك بـار     . مبارزه پرداخت  جنگ زده به زندگي و    

اينكـه بتواننـد دسـتگيرش سـازند،      پاسدار آباداني قرار گرفت ولي قبـل از   
هـاي    در خوابگـاه   60ول مـاه مـه      بهروز با سازماندهي آكـسيون ا     . گريخت

  .ها شناخته شد ميان توده در عنوان كمونيستي جسوره جنگ زدگان ب
بكـار    عميقـي درك نمـود و      بـه طـور   هاي مـائو را      بهروز اين گفته  

غيرانقالبـي و    در تحليل نهايي خط فاصل بين روشنفكران انقالبي و         «:بست
دهقـان   و هـاي كـارگر    وده مايلند بـا تـ     ها  آنا  اي  ه است ك  انقالبي اين  ضد يا

  »كنند يا نه؟ درآميزند و بدان عمل مي
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اي طـوالني،     او فهميد كه يك روشنفكر انقالبي در پروسـه مبـارزه          
هاي تحتاني،و در بريدن از موقعيت طبقاتي گذشته خويش          درپيوند با توده  
بهروز از خانواده . به يك روشنفكر پرولتر بدل خواهدگشت آبديده شده و

 دنيـا آمـد و در  ه در يكي از مراكز مهم كارگري ايران ب        بود، اما كارگري ن 
هاي كودكي و جوانيش بود كه بر  اين يكي از ويژگي. ميان آنان رشد كرد

از اين جهت زمـاني كـه بـر پـرچم سـرخ      . شخصيت او تاثير بسياري گذارد    
طبقه كارگر بوسه زد وآگاهانه به ستيز با خود براي متحـول كـردن جهـان                

 و زدودن تمامي عـادات و ارزشـهاي طبقـات بـورژوائي و خـرده              بيني اش 
در واقع اين   . بورژوائي پرداخت، خصوصيات پرولتري برايش نا آشنا نبود       

جاد بنـدهاي معنـوي اش بـا    اي ههاي دوران رشدش ب  ييو آشنا  محيط، تماسها 
اين زمينه مادي خوبي بود تـا همـراه بـا كـسب             . مردم كاركن خدمت كرد   

تي و در بستر پراتيك مبارزه طبقاتي خيلـي سـريع از يـك        آگاهي كمونيس 
روشنفكر خرده بورژواي عاشق انقالب به يك روشنفكر پرولتر كه انقالب 

بـاالخره بـه رهبـر ثابـت قـدم طبقـه        برايش حكم هواي تنفس را داشـت، و     
انضباط، سخت كوشي، ثبات قـدم، ديـد گـسترده، عـدم          . كارگر بدل شود  

يا تحقير كار يـدي در بهـروز، از           خودپرستي و  ي و ياي فردگرا  وجود ذره 
ترين طبقه عصر كنوني يعني طبقه كارگربود، كـه قـدم             خصوصيات بالنده 

مائو به او آموختـه بـود كـه همـه      هاي لنين و آموزه. در راهش گذارده بود 
يي كه داراي منشا اجتماعي پرولتري هـستند        ها  كمونيست حتا ها  كمونيست
كشد  ي بر ديدگان آنان مي    يولوژيكي كه جامعه بورژوا   بار ايدئ  غ بايد مرتباً 

آيند بايد عميقتـر و      اما آناني كه از طبقات غير پرولتري مي       . را پاك كنند  
بازسـازي آن تـالش ورزنـد و     تر براي متحول كردن جهـانبيني و      همه جانبه 
  .هاي جنگجويان پيشروي پرولتري را كسب كنند كيفيت

لوژيك با امر متحول كـردن جهـان        تحول ايدئو  اهميت اين تغيير و   
تـوان تغييـر     و فقط بر بستر اين كار و فقط اين كار مي           رابطه الينفك دارد  

طبقه داد، مانند بهروز به يك پرولتر آگـاه و ثابـت قـدم تبـديل شـد و بـه                 
فقـط اينگونـه    . ترين طبقه عصر درآمـد     ترين نمايندگان انقالبي   جرگه آگاه 

  . سختي راه آن درك خواهد شداست كه عظمت آرمان كمونيستي و
سـرعت بهتـرين مناسـبات را بـا         ه  بهروز در حيطـه فعاليـت خـود بـ         

 و بـه    كـرد   مـي ويژه رفقاي جوان سازماني برقرار      ه  هاي زحمتكش و ب    توده
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 اي رفيقانـه و رك و      او با برقـراري رابطـه     . پرداخت تربيت انقالبي آنان مي   
شان به آنان    متحول نمودن نمود و با     رفيقي را مطرح مي    صريح اشكاالت هر  

  .كرد مي انقالبي اتكاء يها فعاليتبراي 
شـوق   اي، دميـدن شـور و      توانايي وي در استفاده از امكانات توده      

جزيي در خدمت  كارگيري هر نيرويي ولو كوچك وه انقالبي در محيط، ب
  .شد ميانقالب، باعث جاي گيري وي در قلب رفقايش و اطرافيانش 

خود را در خدمت سازمان قـرار   ...نات شخصي و مكاآ  ميبهروز تما 
  .داد مي

انتقـال   هاي وي در شـرايط دشـواري چـون نقـل و            توانايي وكمك 
از  جابجايي امكانـات سـازماني بعـد       حفظ و  ،61نيروهاي سربداران در سال   

. اي بـراي بازسـازي سـازمان داشـت        كننـده  نقـش تعيـين    ...شوراي چهارم و  
ه افرادي بود كه بيدريغ نسبت به انقالب وفـا           لنين، از آنگون   به قول بهروز،  

  .شد ميمند  ها نيز بهره داشت و از همين رو از اعتماد بيدريغ وسيعترين توده
شـوق از طـرح قيـام        بهروز جزء اولين كساني بـود كـه بـا شـور و            

سربداران پشتيباني كرده و آمادگي خـود را بـراي اعـزام بـه شـمال اعـالم            
  .هاي آمل شد هي جنگل شهريور را28در  او. نمود

عنـوان  ه ل انقالبيش فـوق خيلـي زود بـ    يصاخ  ميخاطر تما ه  بهروز ب 
هاي  رگيريد  ميوي در تما  . يكي از افراد برجسته سربداران مشخص گشت      

مردم آمل آن سه    . نظيري شركت جست   شهر با دالوري و تهور بي      جنگل و 
آورنـد كـه    خـاطر مـي  ه خوبي به سربداري را كه بهروز هم جزء آنان بود ب    

 ها هاي عقب نشيني توده    اهر  ميالورانه و بسته شدن تما    د  ميچگونه بعد از رز   
و مانند مردمك چـشم     شان ساختند  ميان خود جاي داده و پنهان      را در  ها  آن
  .ياري رساندند شهر شان از آنان حفاظت نموده و به خارج شدن از

ون هاي مختلف و ياد گيري از فرماندهان جسوري چ         تجارب جنگ 
از وي  ) سـهيل سـهيلي   (كاك اسـماعيل و كـاك محمـد و يوسـف گرجـي            

بردهـاي  ن  ميهـا و تجـارب نظـا       درس بهـروز . باكي ساخت  يب  ميفرمانده نظا 
تـالش بـسيار سـعي       با و شهر را در دوره بعد از قيام آمل بكار برد          جنگل و 

وي فهميد كه بايد مسئوليت . نمود جاي خالي رفقاي جان باخته را پر نمايد       
 ر نبردهـاي مـسلحانه    د  مـي كه نقـش مه   او همانگونه   . بري بر دوش بگيرد   ره
در مبارزات    نمود، ايفا) 61 خرداد 13 فروردين و      9 درگيري گزنه سرا،  (
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شكـست   سياسي درون سازمان حول جمعبندي از قيام آمـل و       ـ  ايدئولوژيك
همراهـي و رهبـري  رفقـايي چـون بهـروز            ه  او ب . آن فعاالنه شركت جست   

اي از    آوردن هـسته محكـم و بهـم فـشرده          بـه وجـود   ر  د  مـي ش مه فتحي نقـ  
 شكست و مقابلـه بـا   انقالبيون كمونيست سازمان در مقابله با اثرات ناشي از    

. ي اقليت سازمان و بخـشي از اكثريـت سـازمان، داشـت            يخط مشي بورژوا  
طبقـه   پشت كردن بخشي از رهبري سـازمان بـه انقـالب و             و 61ضربه سال   

 وجـود نيـاورد  ه هيچ خللي در ارداه پوالدينش و اعتقاداتش بنه تنها    كارگر
  .قبول مسئوليت رهبري محكمتر نمود بلكه وي را در

، بحـران  61 ـ  60با قطعـي شـدن شكـست موقـت انقـالب در سـال       
 فعالين جنبش كمونيـستي قربـاني   ايدئولوژيك ـ سياسي دسته دسته از ميان 

  .گرفت مي
ــسي ــاد از مارك ــانزانتق ــالت پنه ــ   وم، حم ــه آرم ــكار ب ــا Ĥنآش ي ه

م، محافظـه   زليبراليـ  ،هـا   نان آرم اي  هكمونيستي، مسخره نمودن ايمان راسخ ب     
بسياري . اي از اين فعالين رواج يافت      فرومايگي در ميان عده    جبن و  كاري،

خالي از اميدواري انقالبي را در پيش گرفته         سرخورده و  زندگي مايوس و  
شـدن از آنـان بريـده        زمـان انقالبـي    راي كـه د    هاي كهنه  دوباره به ارزش   و

  .بودند، بازگشتند
چه بسا انحطاط به اشكال گوناگونش مـامن         خانواده، منافع فردي و   

  .و ماواي آنان گشت
درميان روشـنفكران خـرده بـورژواي سـرخورده حـس تحقيـر بـه               

دوره كه بـه اميـد       روحيات اينان در اين   . دهقانان رواج گرفت   كارگران و 
آسان به مبارزه طبقه كـارگر پيوسـته بودنـد، تهـوع آور              پيروزي راحت و  

  .نگريست نها با نفرت مياي  هبهروز به هم. بود
شـوند   ...زار انفعال و   آناني كه مايل بودند وارد لجن      او بارها بر سر   

 ايـن  عميقـاً و ! انقالب مجلـس مهمـاني نيـست   : فرياد زد كه يا شده بودند  و
 عناصري الزاماً رشد طبقه كارگر   ... «:گرفت كه  تحليل طبقاتي لنين را فرا    

از ميان كساني كه تحت  ند،ك مياز خرده بورژوازي را به صفوف آن جلب 
سـر ايـن     خـالص كـردن خـود را از        و نفوذ ايـدئولوژي بـورژوائي بـوده،      

 ...افتند  عقب عقب رفته و به دامن آن مي        يابند، مرتباً  ايدئولوژي سخت مي  
 بنـابر . ي غربي يك كشور خرده بورژوائي است    بيشتر از اروپا   ، روسيه اوالً
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كنـد   هاي را توليد مـي     ها و گرايش   هگرو اين كشور ما خيلي بيشتر عناصر،     
م زنوساني نسبت بـه سوسـيالي      ثبات و  كه مشخصه شان رفتارهاي متضاد، بي     

 و خيانت فرومايـه گـشت وگـذار       » عشق سوزان  «رفتاري كه بين  ( باشد مي
، ثانيـاً . باشـد  طـور عمـوم مـي     ه  ورژوازي بـ  اين خصلت خرده بـ     و) كند مي

انقــالب  هنگــام شكــست هــر فــاز هــاي خــرده بــورژوا در كــشور مــا تــوده
شـوند، بيـشتر     آسيب پذير مي   ارتداد بورژوائي، در مقابل ياس و لغزيدن و      

باشد روسيه   شوندكه هدف انقالب دمكراتيك كاملي را كه قادر        حاضر مي 
لنـين ـ   (» .رف رها كنـد، تقبـيح كننـد   س  از قيود قرون وسطائي وكامالًرا 

  )مزماركس، انگلس، ماركسي
اما بهروز رهبران ديگرمان در آن دوران تفكر و جمعبندي جدي نه 

شـان نكاسـتند، بلكـه بـر آن          شان و اميدواري انقالبي     هاي تنها از شتاب گام   
 از كساني نبودندكه وارد يك دوره تفكر  همراه با دسـت و  ها  آن. افزودند

آن  شان مـانع از    موضع مستحكم پرولتري  . آور در تاريكي شوند    دن رنج پا ز 
در هر  . تي شوند گونه وارد دوران مقابله با بحران جنبش كمونيس        ناي  هشد ك 

تـر   اي ديگـر آبديـده     شـكند و عـده     اي كمرشـان زيـر آن مـي        بحراني عـده  
ر مقابل سيل شكست د ميدسته بود كه مانند سد محك بهروز از آن. شوند مي

شـان   و جزء گروهي شد كه وجودشان و عمـل         طلبي و سرخوردگي ايستاد   
  .كننده بود در ادامه يابي حركت جنبش كمونيستي ايران تعيين

را از روي   هـا   كمونيـست آهنيني شـدندكه دسـته        پل محكم و   ها  آن
سرخوردگي و جهـت گـم كردگـي و پراكنـدگي،            زار ياس و   مرداب لجن 

  .ردكرد
كميته موقـت   م مخالفتش با نظرات غالب بر     عليرغ 61 در اسفند ماه    

كه مخالف جمعبندي جـدي از سـربداران و گسـست از انحرافـات گذشـته                
 اسفند با خالقيت و ابتكار نقش 12در درگيري . سازمان بود، به جنگل رفت

ن از ناحيه ران كمـك      شد  ميو عليرغم زخ   ي ايفا نمود  ا نهاشجاع جسورانه و 
بعـد از آن    . ي درگير در آن عمليـات نمـود       فراواني به هدايت و حفظ رفقا     

نقش برجسته و محوري در مبـارزه سياسـي درونـي عليـه نظـرات نادرسـت        
و آمـاده كـردن سـازمان بـراي برگــزاري     » كميتـه موقـت رهبـري    «درون

ــي آن داشــت     ــي ـ عمل ــدارك سياس ــارم و ت ــ. شــوراي چه ــراه ه وي ب هم
انقـالب و در  ي انقالبي ديگر چگـونگي دفـاع از پـرچم سـرخ       ها  كمونيست
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بهـروز در   . شكست را به ما آموخت     اهتزاز نگهداشتن آن در شرايط افت و      
ازمان سـ   ميمـسئول نظـا    شورا به عنوان يكي از اعـضاي رهبـري سـازمان و           

كننـده در شـوراي چهـارم     بهـروز بـا پيگيـري رفقـاي شـركت      . انتخاب شد 
. گشت از به تهران ب61درتابستان . داد ميسازمان را دركردستان آموزش نظا

ايدئولوژيك وتـشكيالتي    ـ بعد از دستگيري رفيق بهروز فتحي نقش سياسي  
طـرف بـه مقابلـه بـا نظـرات ضـد تـشكيالتي و                از يـك  . وي فزوني يافـت   

 طرف ديگر در تـدقيق و      از فراكسيونيستي اقليت شوراي چهار پرداخت و     
بـا  . تـالش نمـود   كردن خط شـوراي چهـار شـبانه روز       خاص نمودن و  عملي
لـزوم   شـان و   يشاتي كه تضادهاي مقابل پاي سـازمان و چگـونگي حـل           گرا

ايجاد تشكيالتي مـستحكم از انقالبيـون       تحكيم دستاوردهاي شوراي چهار و    
  .ديد، مقابله كرد اي را در آن مقطع نمي حرفه

 در تهران در خيابان دستگير شد ولي با هوشياري          62بهروز در مهر    
بازداشـت آزاد   زيـك روز بازپرسـي و  و بعد ا فريب دهد توانست دشمن را  

. داد تجارب خود در ايـن زمينـه را در اختيـار سـازمان قـرار         سريعاًشود او   
نظيـري بـه      بـا صـداقت بـي      سـازمان مرتبـاً    بهروز در پروسه تكاملي خود و     
نمود و برخالف تعصبات و غـرور مخـتص    نظرات گذشته خود برخورد مي   

بائي از نقد آنان نداشت چـرا كـه         خرده بورژوا هيچ ا    روشنفكران بورژوا و  
. م بـود زي بيشتر بخـشيدن بـه راه كمـوني      يهدفش در يافتن حقيقت و روشنا     

را واداشـت كـه    دوران او ي سرسخت و سـمجش در آن يروحيه مبارزه جو  
از اينـرو  . ايـدئولوژيك سـازمان بـرود      ـ  دنبال تيزتر كردن سالح سياسي    ه  ب

المللـي در تـشكيل      رولتارياي بين  كه اهميت مبارزه پ    جزء اولين كساني بود   
و تحـت تـاثير آن مبـارزات     جنبش انقالبي انترناسيوناليستي را درك نمـود   

 ـ مزبر اصول ماركسي و مقدمه مصوبات شوراي چهارم را به نگارش درآورد
  .انديشه مائوتسه دون پافشاري نمود  ـ  مزلنيني 

ترده هـاي گـس    مراقبـت   در پـي تعقيـب و      61در اواخر آبان     بهروز
رفـت در آخـرين نبـرد        همانطور كه از وي انتظار مي      و. دشمن دستگير شد  

 برخورد قاطع و پيكـار جويانـه و  . خويش نيز سرافراز و سربلند بيرون آمد      
ــازمان، در    ــرار س ــظ اس ــمن و حف ــل دش ــذير وي در مقاب ــازش ناپ ــر  س زي

 قـاً عميبهروز  . م بود زمان قوي وي به كموني    يا نهانش ها ترين شكنجه  وحشيانه
 هيچ قـدرتي نتوانـست او را  . نده كردي آهپيگيرانه پشت به گذشته و رو ب      و
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اش را در راســتاي  وادار بـه سـازش كنـد و هـيچ مـانعي نتوانـست پيـشروي       
طريـق    معتقد بود كه جامعـه كهـن پوسـيده و          عميقاًاو  . م سد نمايد  زكموني

از دل اي نوين، زندگي نـوين     كهنه زندگي محكوم به نابودي است و جامعه       
درمانـده در    سـرانجام دشـمن زبـون و      . شد پيروز خواهد  آن بيرون آمده و   

  . رفيق بهروز غفوري را به جوخه تيرباران سپرد1363ماه  پنجم خرداد
از كف دادن محمود در واقع از كف دادن يكي از معـدود رهبـران      

 اي كه لنين از آن سخن گفته بود و لطمه بزرگي بـه طبقـه كـارگر                 با قريحه 
عنوان پيشتاز پرافتخار جامعه نـو جاويـد   ه ب «:قول ماركسه  ولي وي ب  . دبو

قـاتالن  . در قلب بزرگ طبقه كارگر جاي خواهـد داشـت          و ...خواهد ماند 
 عاد ميتاريخ از هم اكنون چنان به چار ميخ كشيده است كه تما   ) را او( آنرا

 در ماركس ـ جنگ داخلي(» .شان نيست  هاي كشيش شان هم قادر به نجات
  )فرانسه

ي هـا   نادوره سـازمان نـه محـصول دور       بهروز و ديگر رهبـران آن     
رهبراني كه عليرغم   . ي انقالبي بودند  ها   ناوفتآرامش بلكه محصول دوران     

اينكه هيچ نقشي در انحرافات گذشته سـازمان نداشـتند، مجبـور بـه زدودن              
ايت و را هــد آنـان در دورانــي تـوان طبقـه مـا    . آثـار آن انحرافـات بودنـد   
ترين مبارزه ميان ارتجاع و  اسخ درگير خونينر مينمايندگي كردندكه با عز 

ويژه در دوران بازسـازي سـازمان   ه گونه رهبران ب    مرگ اين . انقالب بودند 
 بـار ه  انـدوهي بـس عميـق بـ        و ي انقالبي بسيار گران بود    ها  كمونيستبراي  

نـده نـوين   يآ  ههدي شان در مـشا   يآورد ولي پايداري اين رفقا انعكاس توانا      
از  و. دست پرولتاريـا تحـت رهبـري حـزبش زاده خواهـد شـد        ه  است كه ب  

اطمينان به   و  جهاني را افزايش داد    كمونيزمهمين رو اعتماد استراتژيك به      
  .هاي ستمديده ثبت نمود ذهن توده پيروزي را بر

موانع راهي كه امروزه براي ما ترسيم گشته است بـا سـيالب خـون         
اينان متعلـق بـه نـسل       . رهبران از ميان برداشته شد     نه رفقا و  تك تك اينگو  

ايران بودند كه در پروسه انقالب ايـران بـا           رهبران كمونيست در   نويني از 
انديشه مائوتسه دون در حادترين دوران مبارزه         ـ مزلنيني ـ مزاتكا به ماركسي  

ت مبارزه امروزه هر پرولتر آگاه و انقالبي كه رسال. طبقاتي پرورش يافتند
بايست به چنين پرورشي در      بيند، مي  خود مي  جاد جامعه نوين را بر    اي  هدر را 

  .اتخاذ نمايد را  و راه و روش آنان فكر كند مورد خود



!قسم به خونتان رفيقان  69 

  رفيق بهناد گوگوشويلي 
 )سربداران(
  

ي بـا   يآشـنا . دنيـا آمـد   ه   بـ  1339رفيق بهناد گوگوشويلي در سـال       
. اش مربـوط بـود     به جو خـانواده   ل سياسي و ضديتش با رژيم سلطنتي        يمسا

هنگام تحصيل در دبيرستان البرز تهران با اتاق كوه دانـشكده پلـي     ه  سپس ب 
تكنيك تهران ارتباط برقرار كـرد و در چنـد برنامـه كوهنـوردي شـركت              

 ضـد رژيمـي محـسوب       يهـا   فعاليـت در آن زمان اتاق كوه كـانون        . جست
  .شد مي

قرار بود كـه فينـال      . شد، عضو تيم فوتبال دبيرستان      1356در سال   
شاه جـالد در     اي كه پسر    با تيم مدرسه   ها  آنقهرماني مدارس تهران بين تيم      
اش گفـت    شب قبل از مسابقه به خـانواده      . آن عضويت داشت، انجام پذيرد    

. اش عمـل كـرد   كه فردا حساب رضا پهلوي را خواهم رسيد و فردا به گفته 
 لگـدي نثـار مظهـر خانـدان        هنوز چيزي از بازي نگذشته بـود كـه بـه عمـد            

  .ولي بهناد پيروز شده بود.  از بازي اخراج شدسلطنتي كرد و طبعاً
التحـصيل شـد و ايـن همزمـان بـود بـا         از دبيرستان فارغ  1357سال  

بعد از  . او فعاالنه در انقالب شركت جست     . ها اوجگيري امواج انقالب توده   
 3 خـط    هـاي   گـروه آمـوزان مبـارز هـوادار         از طريـق دانـش     57قيام بهمـن    

نمايشگاه كتاب و نشريات كمونيستي را در دبيرستان البـرز برپـا داشـت و               
هـاي مترقـي در    عالوه بر آن به سازماندهي ميتينگ و جلسات نمـايش فـيلم     

آموزي را تشكيل داده بود كه   اي دانش او در اين دوره هسته. آنجا پرداخت
اي نيـز بـه همـين نـام          آموزي صمد مـشهور بـود و نـشريه         نام هسته دانش  ه  ب

آمـوزان مبـارز     هسته صمد در پيوند با تشكيالت دانشجويان و دانش        . داشت
در رابطه نزديكتري با جنـبش كمونيـستي قـرار گرفـت و اعـضايش بعـدها        

ــوزي   ــش آم ــاي دان ــالين و كادره ــي از فع ــ همگ ــارگري  ـ ــشجويي و ك دان
ر اتحاديـه    بهناد ديگر يك هـوادا     1358در بهار   . ي مختلف شدند  ها  Ĥنسازم

مهرماه همان سال هـواداران اتحاديـه       . شد  ميي ايران محسوب    ها  كمونيست
خـود را تحـت عنـوان سـتاد         ه  آموزي مختص بـ    دانشـ  تشكيالت دانشجويي 
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مـاه   در فاصله چنـد   . بهناد عضو مركزيت ستاد در تهران بود      . ايجاد كردند 
انقالبـي را از    آمـوز    ها دانـش    آغاز شده بود، او ده     58كه از اواسط تابستان     

روزهـا تحـت     رفقـايي كـه آن    . حيث ايدئولوژيك و سياسي تربيـت كـرد       
مسئوليت وي بودند، پيگيري، دقت عمـل و صـميميت وي را در ايـن كـار              

سـادگي بـه تـك تـك     ه كنند كه چگونه ب  فراموش نمي . كنند فراموش نمي 
فرامــوش . سـاخت   و رفــاقتي عميـق را برقـرار مـي   شـد  مـي  نزديـك  هـا  آن

هــاي  د كــه چگونــه در حــل معــضالت و مــشكالت و گــره     كننــ نمــي
بهنــاد، رفيــق آگــاه و . رســاند  را يــاري مــيهــا آنسياســي،  ـــ ايــدئولوژيك

 بـراي آمـوزش     1358زمـستان   . راهگشاي افراد تحت مسئوليت خـود بـود       
هاي اوليه را زيـر نظـر رفيـق          ه كردستان اعزام شد و برخي آموزش      ب  مينظا

هاي  شكيالت پيشمرگهت ميمان مسئول نظاشهيد كاك وريا مدرسي كه آن ز      
. زحمتكشان در شهرستان سـنندج بـود، فـرا گرفـت و بـه تهـران بازگـشت                 

، همزمان با انحالل تشكيالت ستاد بـه بخـش تبليغـات تهـران              1359تابستان  
آبـاد و    ي ايران منتقل شد و در منطقه جواديه و نـازي          ها  كمونيستاتحاديه  

در . اي جوانش كار تبليغي را به پيش بـرد  قلعه مرغي با جمع ديگري از رفق      
همين دوره درگيـر مبـارزه حـاد ايـدئولوژيك درون مركزيـت هـواداران               

كارگيري صحيح اصل انتقاد و ه آموزي سازمان شد و با ب دانشجويي و دانش
انتقاد از خود توانست در مبارزه با اشكاالتي كه در ايـن مركزيـت فـشرده              

  .ده پيش بردارب ميگشته بود، گا
چند ماهه اول جنگ ارتجاعي ايران و عراق را در آبادان گذراند و       

هـا را شـناخت و كاربردشـان را فـرا      با جديت و دقت انواع و اقسام اسـلحه        
همـراه  ه ها فعال بود و ب آوري و انتقال تسليحات از جبهه  او در جمع  . گرفت

پيــروت (ديگــر رفقــا و تحــت مــسئوليت رفقــايي چــون كــاك اســماعيل  
و سـايرين كـار تكميـل اسـلحه و          ) سهيل سهيلي (، يوسف گرجي    )محمدي

 طبق 1359بهمن ماه . ي ايران را به انجام رساندها كمونيستمهمات اتحاديه 
ازمان بـه تهـران بازگـشت و ايـن بـار در كميتـه تبليغـات                 س  ميسياست عمو 

او به عضويت . جنوب تهران، تحت نظر مسئول تبليغات سازمان متشكل شد      
اي نوين  ي ايران درآمده و با نام سازماني محمود دوره  ها  مونيستكاتحاديه  

  .از فعاليت تشكيالتي خود را آغاز كرد
رفيـق بهنـاد بـا وجـود جــوان بـودن و سـابقه كـم فعاليـت متــشكل         
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. كمونيستي در مورد رابطه مبارز كمونيست با تشكيالت بـسيار روشـن بـود         
كــل اجــراي اصــول طــور ه تبعيــت فــرد از جمــع، اقليــت از اكثريــت و بــ

طور عميق درك كرده بود و بدور ه درستي و به م دمكراتيك را بزسانترالي
از هرگونه گرايشات خرده بورژوايي و فردگرايانه و نيز بدور از هرگونـه             

بهناد تجسم  . بست روي كور و عاري از آگاهي، اين اصول را بكار مي           دنباله
د را از ايـن طريـق وقـف        ديد و خو   آرمان طبقاتي اش را در تشكيالتش مي      

  .نمود تحقق اهداف عالي طبقه كارگر مي
اي عليـه    ها و اعتراضات توده    تظاهرات.  فرا رسيد  1360خرداد ماه   

مند و ضدانقالبي    اهللا و كميته نيز تعرضات نقشه      رژيم جريان داشت و حزب    
همـراه  ه  خـرداد بهنـاد بـ   30 تـا  25طي روزهاي . خود را آغاز كرده بودند  

كوشيد بر مبناي سياست سـازمان        بود و مي   ها  ناتمام وقت در خياب   يارانش،  
شب هنگام سوار بـر موتـور       . بر اين جنبش تاثير گذارد و آنرا رهبري كند        

ــ  در حاليكـه چهـره يــك حـزب    خـود گرفتـه بــود بـه ميـان جمــع     ه اللهـي ب
هـاي روز    رفـت تـا از طـرح       چماقداران در مقابل كاخ نخـست وزيـري مـي         

ند، آنقـدر   شـد   مـي د و در مواردي كه بـه وي مـشكوك           بعدشان با خبر شو   
 كـه هـر شـكي را    كرد مي برخورد ها  آنخونسرد و در عين حال با تحكم با         

 تيـر كـه خبـر انفجـار حـزب           8صـبح   . اختسـ   مـي خود برطـرف    ه  نسبت ب 
 راه افتـاد و كوشـيد       هـا   ناجمهوري اسالمي همه جا پيچيده بود، او در خياب        

ها را به شور و شوق آشكار و مبارزه         توده وجود آمده در  ه  احساس شادي ب  
 پس در مراكز تجمـع مـردم در مغـازه، در تاكـسي و هـر     . جويي بدل سازد 

  .جاي ديگر بحث بر سر اين واقعه را دامن زد
ي ايران بر سـر  ها كمونيستهاي حاد درون اتحاديه     در جريان بحث  

 از طـرح    طرح قيام مسلحانه عليـه جمهـوري اسـالمي، بهنـاد از همـان ابتـدا               
او با گرد آوردن جمعي از رفقاي جوان مرتبط با وي، جزء            . پشتيباني كرد 

هاي اطـراف آمـل     به جنگل  1360ي بود كه در شهريور ماه       هاي  گروهاولين  
بعد از تقسيم رفقاي سربدار در سه كمپ مجزا، او به كمپ باال . اعزام شدند

بهنـاد  . شـت قرار دا) رسول محمدي(پيوست و تحت مسئوليت كاك محمد   
هـاي دشـوار    عنوان عضوي فداكار و پيشقدم براي انجام ماموريت   ه   ب سريعاً

 آبان با 22 و درگيري    در جاده هراز   60 آبان   18عمليات  . خود را شناساند  
تعداد كثيري نيروهاي دشمن در جنگل، وقـايعي بودنـد كـه اراده و ايمـان         
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بهنـاد  . شـكار سـاخت   راسخ بهناد به امر انقالب پرولتري را بـيش از پـيش آ            
 آبان براي بررسـي يـك       22جزء نخستين گروه گشتي بود كه در سحرگاه         
موضوع از اين قرار بـود كـه   . مورد مشكوك حوالي كمپ باال اعزام شدند  

مزدوران جمهوري اسالمي مركب از قواي ژاندارمري، ارتش، سپاه و بسيج        
ار، طبـق   و واحدهاي ويژه رنجر براي محاصره و سركوب نيروهـاي سـربد           

ده بودنـد، شـب هنگـام در حـوالي        طرحي كه بر آن نام چكش و سندان نها        
. ها مستقر شده و قرار بود سحرگاه هجوم خود را به رفقا آغاز كننـد               كمپ

گروه گشت با گروه بزرگي از مزدوران رژيم روبرو شد كه قرار بود نقش     
ر شده تا   طور ثابت در يك خط طوالني مستق      ه  يعني ب . سندان را بازي كنند   

اصطالح بخش چكش نيروهـاي سـربدار را آنقـدر بكوبـد تـا بـه سـندان                  ه  ب
اما شاخ به شاخ شدن گـروه       . نزديك گردند و سرانجام بين اين دو له شوند        

 متري با قواي دشمن، عنصر غافلگيري را از پاسـداران           10گشت در فاصله    
 سلب كرد و درگيري پيش از موعد، يعنـي قبـل از آنكـه بخـش چكـش در      

 نفري رفقـا بـدون تلفـات و    6گروه . جاي خود مستقر شده باشد، آغاز شد  
. با نابود ساختن چندين تن از مزدوران دشمن كار خود را بـه پايـان رسـاند                

 در محاصره قرار گرفته بودند موفق به استتار خود          كامالًرفقا در حالي كه     
  .ندها شده و سپس به سالمت عقب نشيني كرد ها و شاخه در زير برگ

ر ايـن عمليـات شكـست سـختي خـورد و تعـداد       د  ميجمهوري اسال 
همانطور كه فرمانده سربداران كـاك     . كثيري از نيروهايش را از دست داد      

چكش و سـندان دشـمن حلبـي بـود و در مقابـل          «:اسماعيل جمعبندي كرد  
  ».العمل ما تا شد عكس

گيـري سـريع و صـحيح بهنـاد در آن      قابليت نظامي و قدرت تصميم   
بهناد كه در جنگل بنام محمود تيربار مشهور بـود          . رگيري مشخص گشت  د

در مقابله با قواي دشمن با خونـسردي تمـام عمـل كـرد و در آن موقعيـت                   
 كـه بـراي خـروج از حلقـه          كـرد   مـي حساس هر يك از رفقا را راهنمـايي         

تا آنجا . ته بودگذاش ميبهناد پا به عرصه رهبري نظا   . محاصره چه بايد بكنند   
گـردد،   به مباحث دروني سربداران بر سر طرح قيام در شهر آمل بر مي            كه  

بهناد بر دراز مدت بودن نبرد و لزوم اتخاذ طرحي كه بتواند ادامه كاري ما 
ما اين امكان را داريـم      «:گفت  ميلمثل او   ا  في. را تضمين كند تاكيد داشت    

دوران مسلح  كه چندين بار به شهر هجوم بريم و بعد از پاكسازي آمل از مز             
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شـمن  د مـي يو با تحرك دا.  جنگل عقب بنشينيم   و جاسوسان رژيم دوباره به    
  ».را مستاصل سازيم

بهناد با طرح رفتن و ماندن در شهر به آن شكلي كه به اجرا در آمد            
سـرانجام  . و باعث ضربات سنگيني بر نيروهاي سربدار شد، توافق نداشـت          

ــاه   ــنجم بهمــن م ــ 1360پ ــاد ب ــرا رســيد و بهن ــان   ه ف ــوان يكــي از معاون عن
هاي شبانه شجاعانه جنگيـد   در درگيري. ه خود به شهر آمل رفت  روگ  مينظا

و تمام روز ششم بهمن را از اين سنگر بـه آن سـنگر از ايـن بـام بـه آن بـام            
رفقـاي سـربدار چهـره      . رسـاند  رفت و مزدوران دشمن را بهالكـت مـي         مي

ه چطور با دقت سه راهـي       كنند ك  خونسرد بهناد و لبخندش را فراموش نمي      
 و دسـتش را بـه نـشانه    كـرد  مـي را بدرون سـنگر تيربـار پاسـداران پرتـاب      

رفقـايي كـه دوشـادوش وي در نبـرد          . آورد موفقيت براي رفقايش باال مي    
ا ر ميآمل جنگيدند در چهره وي بروشني دورنماي يك رهبر كارآمـد نظـا        

وجه شد رفيق ديرينـه  بعداز ظهر ششم بهمن بود كه بهناد مت  . مشاهده كردند 
آمـوزان هـوادار اتحاديـه و سـپس در      اش احمد سينا كه در مركزيت دانش     

بخش تبليغات جنوب تهـران بـا هـم فعاليـت داشـتند از ناحيـه شـكم هـدف             
ي كه محـل اسـتقرار      ها  Ĥن دشمن قرار گرفته و در پشت ديوار خ        هاي  هگلول

جـات وي از سـنگر   بهناد تصميم گرفت براي ن. مزدوران بود به زمين افتاده 
محض بيرون جستن از سنگر، خود نيز هدف گلوله قـرار  ه  اما ب . خارج شود 

رفيق بهناد . تر ساخت گرفت و خون سرخش پرچم رزم پرولتاريا را گلگون
گوگوشويلي در زندگي كوتـاه خـود، تـصوير درخـشان و قدرتمنـدي از                

ن تـك  تـصويري كـه در ذهـ   . ظهور رسانده  آگاهي و اراده كمونيستي را ب     
  .ادب مييادش گرا. تك رفقايش حك گشته است
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  رفيق جعفر بيات
 )سربداران(
  

رفيق جانباخته جعفر بيات كـه قلـبش بـراي رهـايي طبقـه كـارگر                
پدرش . اي زحمتكش در محله نارمك تهران به دنيا آمد تپيد، در خانواده مي

ــود  ــهرداري ب ــارگر ش ــالب  . ك ــه در دوران انق ــر ك ــود  محــصل75جعف  ب
او . د در عرصه مدرسه، علم مبارزه طبقاتي را بياموزد و بياموزانـد  كوشي مي

ي ايران در شـرق تهـران بـود از          ها  كمونيستكه از هواداران فعال اتحاديه      
 بـه اسـارت     1359ناسايي شد و در سال      ش  ميطرف دژخيمان جمهوري اسال   

 بـا بچـه محـصل سـر بـه هـوايي       كـرد  مـي الجوردي جالد كه فكـر   . درآمد
 به علـت نـاداني بـه زنـدان افتـاده، تـالش كـرد او را در بـه                     روبروست كه 

اما خيلي زود متوجـه شـد كـه در          . خود تربيت كند  » آموزشگاه «اصطالح
جعفر بيات نـشان داد كـه زنـدان را عرصـه            . مورد جعفر اشتباه كرده است    

به همين خـاطر، الجـوردي مجبـور    . داند ديگري از ادامه مبارزه طبقاتي مي   
هـا معـروف    »ملي كـش   « به گروه  از هم بندانش را كه بعداً     شد او و جمعي     

 .هاي انفرادي گوهردشت بفرستد شدند، دستچين كند و به سلول
در زندان گوهردشت، لشكري جالد وي را بـه شـدت تحـت فـشار                

يكي از تنبيهات لشكري، حبس كـردن جعفـر         . قرار داد تا شايد تسليم شود     
نهايـت داغ    در ايام تابـستان بـي  در سلولي بود كه ديوارهاي آهني داشت و      

تنها منفذ اين سلول، شكاف زير در بود كه جريان هوا از آن عبـور  . شد  مي
 سـاعت در چنـين سـلولي دوام    8ــ 7 بيـشتر از   توانست  ميزنداني ن . كرد  مي

 پوشيده  كامالًند، كف سلول    كرد  ميه دژخيمان در را باز      ك  ميهنگا. بياورد
ها به همان نسبت سرد  ن، فضاي اين نوع سلولدر ايام زمستا. از عرق تن بود

ولي ايـن شـرايط نتوانـست جعفـر را بـه زانـو در       . شد  ميو غير قابل تحمل     
نگرد اين حرفي شعارگونه  شايد براي كسي كه از بيرون به قضايا مي. آورد

ي انقالبي از ديوارهـاي بتـوني و آهنـي       ها  Ĥنو تخيلي باشد كه افكار و آرم      
بالـد و بـه حيـات خـويش       در فضاي مرگبار همچنان مي     كند و  نيز عبور مي  

اما اين واقعيتي است كه به روشني در تجربه اسـارت جعفـر             . دهد ادامه مي 
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  .ها هزار زنداني مقاوم و مبارز ديگر بازتاب يافته است بيات و ده
سرانجام بعد از گذشت سه سال، لشكري درب سلول انفرادي را باز            

جعفر و يارانش را بـه      » .روي ما را كم كرديد    شما   «:كرد و به جعفر گفت    
. تر از پيش به مبارزه خود ادامه دادند   و اينان آبديده  . عمومي منتقل كردند  

خواست محـيط زنـدان     بود كه رژيم با حركات مسخره خود مي   1364سال  
در ايـن دوره، شـيوه چمـاق و شـيريني           . كنـد » دمكراتيك «را به اصطالح  

اما جعفر بي هيچ تـوهم و ترديـدي بـر           . شد  ميته  بيشتر از گذشته بكار گرف    
ملـي   «بـار ديگـر او را بـه اتفـاق بقيـه           . معيارهاي پرولتري پافـشاري كـرد     

ها به اوين منتقل كردند و جعفر رفقاي هم سازماني اش را يافت و با               »كش
او به خاطر .  مختلف ارتباط نزديكي برقرار كرد هاي  گروهرهبران و فعالين    

 در زنــدان، خيلــي زود در راس مبــارزات اويــن قــرار تجــارب گرانبهــايش
  .گرفت

ي طبقه يم مخالف بود و منافع انقالب و آرمان رها        زجعفر با سكتاري  
 :بـه قـول خـودش     . داد  مـي كارگر را باالتر از منـافع تنـگ گروهـي قـرار             

» .كمـونيزم تشكيالت، هدف نيست بلكه ابزاري است جهت پيشبرد هدف  «
) سـربداران (ي ايـران    هـا   كمونيستران اتحاديه   رفيق منصور قماشي از رهب    

هــاي اســت كــه بــه تنهــايي تــوان  او از چهــره «:گفــت مــيدربــاره جعفــر 
جعفر در زندان، هم در . و به راستي چنين بود» .تاثيرگذاري در تاريخ دارد

يشرو و پيشقدم بود و هم در پيشبرد        پ  ميپيشبرد مبارزات و اعتراضات عمو    
بعد از خروج از سلول انفـرادي، جعفـر     . ع و كوشا  دئولوژيك، قاط اي  همبارز

امكانات محدودي كه براي مطالعه وجود داشت از كتاب گرفته تا روزنامه            
 20بايد خود را به روزي       «:و مجله را در اختيار گرفت و به رفقايش گفت         

كوشيد طوري بنشيند و كتاب بخوانـد     شبها مي » .ساعت مطالعه عادت بدهم   
  كـه در مبـارزه بايـد       گفـت   مـي او  . چشمانش راه بيابـد   كه خواب ديرتر به     

 بتوانـد چـراغ     اشد تا واقعاً  ب  ميو اين معيار بايد عل    . داشت» معيار پرولتري «
  .راه شود

، جعفر را همراه با گروهي از زندانيان، يـك          1367 شهريور   9روز  
وال را برايشان   چند س » نيري « و همان آخوند جالد    به يك به دادگاه بردند    

و جعفـر   » كنـي؟  خـواني؟ سـازمانت را محكـوم مـي         نماز مي  «: كرد تكرار
بازجويـان و   » .دهـم  اين تفتـيش عقايـد اسـت و جـواب نمـي            «:جواب داد 
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ور اسـت و     دانستند كـه درونـش چـه آتـشي شـعله           گران اسالمي مي   شكنجه
  .داند شورش را بر حق مي

خبـر   از جنـايتي كـه در شـرف وقـوع بـود بـي             هنوز اكثر زندانيان    
نـد آنـان را بـه انفـرادي         كرد  ميفكر  » ملي كش  «هاي بعضي از بچه  . دبودن

امـا  . ها تفكيك كننـد    مذهبي ها را از غير    خواهند مذهبي  خواهند برد، يا مي   
او » .برند اعدام كنند   همه را مي  . از اين خبرها نيست    «:جعفر به آنان گفت   

و كـاري   در راهرو، چشم بندش را باال زده بود و پاسـدارها هـم ديگـر بـه ا                 
ها  بعد جعفر به زندانياني كه در يك طرف راهرو در صف اعدامي        . نداشتند

آنوقت شروع به خواندن » .بيائيد دست هم را بگيريم «:ايستاده بودند گفت
. اين سرود پيروزي بـود    . سرود انترناسيونال كرد و بقيه با او همصدا شدند        

آينـده مـرگ   . داين سـرود آينـده بـو   . پيروزي بر حبس و شكنجه و اعدام     
و طلوع درخشان آرمـاني كـه جعفـر و رفيقـانش          . دشمنان پرولتاريا و خلق   

    !ادب ميياد سرخشان گرا. براي آن زيستند و جنگيدند و جان باختند
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  رفيق جمشيد پرند
 )سربداران(
  

هـم تحـت     هاي رژيم اسالمي، آن    ايستادگي و مقاومت در اسارتگاه    
مـان بـه   اي هرودن زيبـاترين چكامـ  شديدترين فشارهاي روحي و جسمي، سـ      

هيئت حاكمه ارتجاعي براي . آرمان پرولتاريا و كينه به دشمن طبقاتي است
وشـد در درجـه اول    ك  مـي حفظ خويش در مقابـل امـواج فزاينـده انقـالب            

زنـدان و شـكنجه و      . شان محروم سازد   ستمديدگان را از رهبران و پيشروان     
در عـين حــال كــشتار  . ســتن هــدف ضـدانقالبي ا ايــ هاعـدام در خــدمت بـ  

شان، قـرار اسـت خـود عـاملي بـراي ارعـاب              انقالبيون يا به تسليم واداشتن    
ها، براي تقويت موقعيت ايدئولوژيك رژيم در كل جامعه، و بـاالخره     توده

رفقاي كمونيـست و    . هاي حكومت ارتجاعي باشد    تر كردن پايه   براي محكم 
ه رزم بدل ساختند، آگاهانـه  انقالبيون صادقي كه زندان را به صحنه پرشكو       
اثر سازند و در اسـارت   يب ميكوشيدند اين حربه را در دست جمهوري اسال   

 دست باال با دشـمن طبقـاتي اسـت نيـز مهـر پيـروزي        يعني جايي كه ظاهراً   
يكي از رفقاي جوان مـا كـه       . انقالب را بر سرنوشت مبارزه طبقاتي بكوبند      

ا مجبـور  ر ميم زند و جالدان اسـال موفق شد تا به آخر بر اين مسير سرخ گا       
  .كند به ضعف خويش اعتراف نمايند، رفيق جمشيد پرند نام داشت

از .  در يك خانواده زحمتكش كرد بدنيا آمد1343جمشيد در سال 
همان دوران با درد و رنج و فقر آشنا گشت و خيلـي زود خـود بـه اردوي                   

زنـدگي مبـارزاتي    . كار پيوست تا كمكي به تامين معاش خانواده اش كنـد          
آمـوز   موقـع دانـش    جمـشيد در آن   .  آغاز شد  57ـ 56وي از سالهاي توفاني     

همراه چند تن ديگر از يارانش و توسـط يكـي از معلمـان مبـارز بـا             ه  بود، ب 
 در بخش تشكيالت سـتاد  57بعد از قيام بهمن . م آشنا شدزم ـ لنيني زماركسي

ن متشكل گشت و پا به      ي ايرا ها  كمونيستآموزي اتحاديه    يعني بخش دانش  
يافته كمونيستي نهاد و طولي نكشيد كه مسئول يكي          عرصه فعاليت سازمان  

  .آموزي هوادار اتحاديه گشت هاي دانش از هسته
سرنوشت رفيق جمشيد پرنـد چيـزي جـدا از سرنوشـت بـسياري از       
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سياست نادرست اتحاديه در    . اعضا و هواداران سازمان ما در كردستان نبود       
در قبال جنبش كردستان كه به تعطيل عملي تشكيالت نظامي ما            1359سال  

در آن خطه انقالبي انجاميد، پراكندگي و بالتكليفـي در ميـان ايـن رفقـاي              
بـراي مـدتي،    . صادق و پرشور و متعهـد بـه آرمـان پرولتاريـا را دامـن زد               

حال خود رها شدند و فقط  ه   بدون ارتباط منظم تشكيالتي ب     ها  آنبسياري از   
 هـا  آناما اكثريت قريب به اتفاق . دور تماس با اين يا آن رفيق داشتند دورا
ي ايـدئولوژيك تـشكيالت   هـا  Ĥناي در صحت آرمان كمونيـستي و بنيـ      ذره

چند در مورد جوانب نادرست و انحرافي موجود در  هر. خود شك نكردند
تر از پيش در پي شـناخت از ايـن    خط آنروز سازمان دقيقتر شده و آگاهانه  

  .حرافات و اشكاالت بر آمدندان
گذرانـد كـه خبـر از        اي را از سر مي     رفيق جمشيد پرند چنين دوره    

سـال  .  آمـل را شـنيد     1360برپايي رزم سربداران و مشخصا قيام بهمن مـاه          
ــه  1361  زمــاني كــه تعــداد زيــادي از رهبــران، اعــضا و هــواداران اتحادي

 تني چند به ورطه خيانت دام مزدوران رژيم افتادند،ه ي ايران بها كمونيست
ي رفقاي از دام جسته يدستگاه امنيتي رژيم جهت شناساغلتيده و همكاري با 

 61در پي اين واقعه رفيـق جمـشيد در آذرمـاه            . و ناشناخته را آغاز كردند    
اما پيش از آنكه موفق    . ي شد يتوسط يكي از اين توابين خودفروخته شناسا      

ر گـشت و از رفـتن بـه دبيرسـتان           اش شـوند از مـاجرا بـا خبـ          به دسـتگيري  
مـاه بعـد او از       يـك . خودداري كرده، مدتي در شهر سنندج مخفي گرديد       

هـاي اطـراف آمـل     طرف سازمان همراه با گروهي ديگر از رفقا بـه جنگـل           
او با شادي و شور و شوق بعد از چند ماه كنار ماندن ناخواسته به . اعزام شد

چشمان تيزش كه از خوشحالي      در چهره الغر و   . صفوف سربداران پيوست  
 به خوبي و كينه به دشمنان طبقاتي      كمونيزمزد، دريايي از عشق به       برق مي 
 در جنگل، رفقـا تـصميم بـه      61 اسفند ماه    12بعد از درگيري    . شد  ميديده  

ترك جنگـل گرفتـه و همـين موقـع بـود كـه جمـشيد دوبـاره بـه سـنندج                      
 بود كه جاسوسان رژيـم بـا   اما هنوز دو روز از مراجعتش نگذشته   . بازگشت

  .خبر شده و او را دستگير نمودند
ايـم،   هر كمونيـست و انقالبـي مبـارز ديـده         طور كه در مورد      همان

مزدوران رژيم هم از او  . ها قرار گرفت   جمشيد نيز تحت شديدترين شكنجه    
 آورده  بـه دسـت   يـد اطالعـاتي كـه از وي         يخواسـتند و هـم تا      اطالعات مي 
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العاتي كه از او فهميدند اين بود كـه بـا يـك كمونيـست               اما تنها اط  . بودند
ا ر  ميرفيق جمشيد پرند، دادگاه اسال    . آگاه رزمجو و شكست ناپذير طرفند     

رژيم كه از خطـر تـاثير رفتـار         . به صحنه تبليغ آرمان طبقه اش بدل ساخت       
توانـد وي را از      جمشيد بر محيط زندان آگاه بود، كوشيد تا آنجـا كـه مـي             

بـا ايـن وصـف آشـتي ناپـذيري و مقاومـت        . ان دور نگـه دارد    ساير زنـداني  
رفيقمان زبانزد ديگر اسيران گشته و احترام و عشق عميقـي را در دل ايـن                

تـرين جوانـب نبـرد       تـرين و آگاهانـه     يكي از برجـسته   . مبارزين كاشته بود  
 هـيچ ه  او بـ  . جمشيد در زندان نحوه برخورد وي با توابين خود فروخته بود          

بـرد و    را به پيش مـي ها  آن و سياست بايكوت     كرد  ميبين مدارا ن  وجه با توا  
شما توابيد و من     «:بارها اين جمله از زبان وي شنيده شد كه        . نمود تبليغ مي 

  ».هيچ حرفي با شما ندارم
هاي معمـول ارتجـاع بـراي ايجـاد          رفيق جمشيد يكي ديگر از حربه     

و آن  . درهـم شكـست   تزلزل در اسيران مقاوم را با برخورد آگاهانـه خـود            
ل عاطفي و پيشنهاد امتيـازات شخـصي در ايـن زمينـه          ياستفاده رژيم از مسا   

منظور تاثير گذاري بر روحيـه جمـشيد بـه او        ه  روزي مزدوران رژيم ب   . بود
ايم،  گويند كه ترتيب مالقات حضوري و خصوصي تو با مادرت را داده مي

ن با ساير زندانيان هيچ م «:قصد ارتجاع پي برده بود گفته اما جمشيد كه ب
همين روز بود كه وقتـي   » .خواهم فرقي ندارم و هيچ برتري و امتيازي نمي       

جمشيد به بند بازگشت رئيس زندان به بهانه حضور و غياب به آنجا رفت و               
. از زندانيان خواست با شنيدن اسم خود به نشانه حاضر بودن يـااهللا بگوينـد               

 رئـيس زنـدان چنـد   » منم «:فقط گفتوقتي نوبت به جمشيد پرند رسيد او      
رئيس زندان . بار ديگر نام وي را تكرار كرد و هر بار همين جواب را شنيد        

چـون مـن     «:گويي و جمـشيد پاسـخ داد       باالخره فرياد كشيد چرا يااهللا نمي     
  ».ن چيزها اعتقادي ندارماي هيك كمونيست هستم و ب

شيد را فزون چنين استواري ايدئولوژيكي بود كه توان مقاومت جم
ر زندان را زير د ميساخت و تبليغات ايدئولوژيك شبانه روزي ارتجاع اسال     

  .ساخت برد و كم اثر مي ضربه مي
لقلم ـ كـه خـود    سـريعاً نـام وحيـد   ه روزي يكي از خائنين سازمان ب

گويند اعدام شـد ـ را بـراي     مي هايش به رژيم، بعدها عليرغم خوش خدمتي
اما زندانبانان هركار كه كردند نتوانستند . وردندسخنراني به زندان سنندج آ
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 كـامالً رئيس زنـدان كـه      . جمشيد را وادار سازند در اين جلسه شركت كند        
كوشيد كه با تطميع و وعده و وعيد جمـشيد را نـرم              مستاصل شده بود، مي   

ها بود كه در مقابل مصاحبه تلويزيوني وعده         سازد، در يكي از همين تالش     
ارتجاع كه از آوازه مقاومت جمشيد در بين مردم         . شيد داد آزادي را به جم   

خواست با ترتيب دادن ايـن مـصاحبه تـاثيرات ايـن مقاومـت                مي آگاه بود 
جمع كنيد اين بساط     «: گفت ها  آناما جمشيد به    . كمونيستي را خنثي سازد   

توانيد سر اين مـردم كـاله        با معدودي سست عنصر نمي    . عوامفريبي تان را  
  ».بگذاريد

 1362سرانجام رفيق جمشيد پرند را در سحرگاه پنجم شهريور ماه            
 صـبح جمـشيد آخـرين پيـام خـود بـه             4سـاعت   . به جوخه اعـدام سـپردند     

مـادرم، خـواهرانم، بـرادرانم در      «:اش را چنين بـروي كاغـذ آورد        خانواده
. آخرين لحظات زندگيم براي همه تان آرزوي خوشبختي و كامروايي دارم

  ».رسانم هايم سالم مي به همه رفيق. ا به مردم فقير ببخشيدتمام وسايلم ر
روز بعد مزدوران رژيم در برابر سوال خانواده جمشيد كه او را بـه              

جمـشيد مغـزش     «:پاسـخ دادنـد   . عدام كرديد او كه مسلح نبود      ا ميچه جر 
  ».مسلح بود

آري براستي كـه جمـشيد مـسلح بـه علـم رهـايي پرولتاريـا، مـسلح            
با گـام زدن  .  بودكمونيزمو سياست انقالبي عصر ما، مسلح به    دئولوژي  اي  هب

خاطرش جان داد و تحت پـرچم تـشكيالتي         ه  در راه اهداف وااليي كه او ب      
انديشه مائوتسه دون را برافراشته است، يادش ـ  مزلنينيـ  مزكه درفش ماركسي 

  .داريم را گرامي مي
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  )امير(رفيق حجت محمدپور 
  )سربداران(
  

 در مــسجد ســليمان و در 1334 حمــد پــور در ســالرفيــق حجــت م
جهـاني نـابرابر و     . اي زحمتكش و پرجمعيت چشم به جهـان گـشود          خانواده
به علت فقر خانواده از همان كودكي ضمن تحصيل مجبور به كـار             ! وارونه

بخش عقيلي شهرستان   » تركالكي «ي را در روستاي   يدوره ابتدا . كردن بود 
در اهواز شـبانه درس خوانـد و        . اهواز رفت سپس به   . شوشتر از سرگذراند  

هـاي   ها، مانند اكثريت كارگران جـوان شـغل        او طي اين سال   . ديپلم گرفت 
كار مشغول شد، مدتي  ه  مدتي در مطب يك دكتر ب     . مختلفي را تجربه كرد   

هم در يك فروشگاه، سپس در كتابفروشي و روزنامه فروشـي و سـرانجام              
ه دانشگاه جندي شاپور بـه كـارگري        وابسته ب » رس «در شركت ساختماني  

خود اين مسئله موجب شد كه از تجربه اجتماعي باالي برخوردار . پرداخت
را  ي آن يشود، از اقشار و طبقات مختلف جامعه شناخت كسب كند و توانا           

شـرايط  .  در آميـزد حتـا راه بيابد كه در هر شرايطي بـا مـردم زحمـتكش بـ           
 مصيبتي كه اكثريت مـردم دچـارش        ها و رنج و    زندگي اجتماعي، نابرابري  

سوي يافتن پاسخي ه  را ب بودند، ذهن كنجكاو و روحيه حساس رفيق حجت
 .كشاند» مشكل چيست؟ و راه حل چيست؟ «براي سوال اساسي

ي بـا يكـي از   ي از طريق آشـنا 57حجت دو سه سالي قبل از انقالب      
 دسـت   ي ايـران بـه آگـاهي سياسـي و طبقـاتي           ها  كمونيستفعالين اتحاديه   

تركيب منـشاء كـارگري و احـساسات طبقـاتي شخـصي بـا آگـاهي              . يافت
خـوبي  ه پرولتـري كـه بـ   . انقالبي، از حجت كمونيستي ثابـت قـدم سـاخت    

ه دانست هيچ چيزي براي از دست دادن ندارد و هيچ راهي در زندگي بـ               مي
هـاي بعـد     ورهد  ميرفيـق حجـت در تمـا      . جز انقالب برايش متـصور نيـست      

  .ه و فعاالنه در اين راه گام برداشتزندگيش صادقان
 در دوره انقالب در ميان كـارگران اهـواز و در محـالت كـارگري              

عنـوان نماينـده    ه  بـه فعاليـت پرداخـت و بـ        » زيتون كارگري  «و» كمپلو«
  .انتخاب شد» رس «كارگران شركت



 82  قسم به خونتان رفيقان

ي در  ي بـاال  ياو كـه توانـا    . دامنه فعاليت رفيق حجت محـدود نبـود       
اي وسيع و جوش خوردن با آنـان داشـت، مـدتي در             ه تماس گيري با توده   

او در اوايـل   . ميان كارگران شركت نفت مسجد سليمان به فعاليت پرداخت        
او طـي   .  يكي از سازماندهندگان حركت كارگري در آن شهر بـود          59سال  
دوران با كوله باري از ادبيات انقالبـي بـه ميـان ايـالت بختيـاري سـفر                   اين
  .افشاند ترين مردم آن ديار بذر آگاهي ميم و در ميان محروكرد مي

سب ك مياي شد تا حجت دانش نظا ان و عراق زمينهشروع جنگ اير
ويژه در اسـتفاده از سـالح آر پـي          ه  ـ ب  هايش را در اين زمينه     كند و قابليت  

اي بود كه يـك خـط اپورتونيـستي     و اين همزمان با دوره. جي ـ رشد دهد 
غلبـه كـرده بـود و مـانع از آن بـود كـه          راست سربلند كرده و بر سـازمان        

خطـي كـه موجـب      . اش عمل كنـد     به وظايف تاريخي   ها  كمونيستاتحاديه  
  .نارضايتي بسياري از كادرها و اعضاي سازمان شده بود

اي بـود كـه انـرژي پرولترهـاي انقالبـي       طرح قيام سربداران، زمينه  
يام بر دوشش ن قاي هاو مشتاقانه وظايفي ك. چون حجت به حداكثر رها شود  
هـاي آمـل      رهـسپار جنگـل    60ل شهريور ماه    يگذاشت را پذيرفت و در اوا     

هاي بود كه براي پيشبرد امور تداركاتي به      رفيق حجت جزو اولين تيم    . شد
 عظيم و پـر مخـاطره تـداركاتي در آن دوران         يها  فعاليت. جنگل اعزام شد  

حجت از  . ودهاي شبانه روزي رفقاي چون حجت امكان پذير نب         بدون تالش 
 دريافت آغاز مبارزه مسلحانه انقالبـي بـدون         عميقاًآن دسته رفقاي بود كه      

  .هاي عظيم غير ممكن است انجام فداكاري
. ر جنگـل آبديـده شـد      د  ميهاي نظا  رفيق حجت در جريان درگيري    

زماني كه شرايط مبارزه در جنگل دشـوارتر گـشت، اسـتواري و اسـتحكام       
او از .  تقويت روحيه انقالبي جمع داشـت     رد  ميرفقاي چون حجت نقش مه    

جمله كارگراني بود كه مائو شركت مستقيم شان در جنگ انقالبي را براي             
  .دانست حفظ خصلت پرولتري و صالبت آن ضروري مي

پـس از شكـست     . رفيق حجت دالورانه در قيام آمل شركت جـست        
ه شـهر پنـاه   آن قيام او توانست همراه با تعدادي از رفقا به روستاي در كنار 

  .برند و با ياري مردم به جنگل عقب بنشينند
. تر كـرد  نبرد آمل و از دست دادن رفقا عزم وي را در مبارزه جزم    

. او از آن دسته افرادي نبود كـه هنگـام شكـست ندبـه و زاري راه بينـدازد                
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هيچگاه براي او نقد خطاها و اشتباهات گذشته، به معني نفـي دسـتاوردهاي    
دنبال پاسخ اين پرسش بود كـه چـرا مـا نتوانـستيم بهتـر               ه  و ب ا. گذشته نبود 

 حجـت نقـش فعـالي در آن       . بجنگيم و چگونه بايد بجنگيم تا پيـروز شـويم         
همراه . دوره در زمينه مباحثاتي كه ميان رفقاي جنگل براه افتاد، ايفاء كرد

با رفقاي چون بهروز فتحي و بهروز غفوري به پـاي جمعبنـدي از حركـت                
آنهـم در دشـوارترين شـرايط، زمانيكـه رهبـران اصـلي             .  نشـست  سربداران
 از كف رفته بودند و تزلزالتـي در صـفوف اكثريـت             ها  كمونيستاتحاديه  

او از آن   . سازمان در زمينه دفاع از دستاوردهاي قيام آمل پديدار شده بـود           
بايـست دسـت بـه اسـلحه         دسته افرادي نبود كـه حاضـر شـود بگويـد نمـي            

  .برديم مي
ي بود كه بر ادامه حركت سربداران ترين رفقا ز جمله محكمحجت ا

و جـزء   . عدي شـركت جـست    ب  ميي نظا ها  ياو در درگير  . كرد  ميپافشاري  
پـس از   . به شهر منتقل شد   61آخرين دسته از رفقاي بود كه در خرداد ماه          

.  ارتباط حجت با رفقاي باقيمانـده بكلـي قطـع شـد            61ضربه سراسري سال    
او بـه ابتكـار شخـصي راهـي     . ي ارتباط گيري ثمري نداد هاي وي برا   تالش

كار شـد و پـس از مـدتي بـا جـور             ه  چاه بهار شد و مدتي در آنجا مشغول ب        
كردن امكانات اوليه توانست غير قانوني از مرز خارج شود و بـه پاكـستان               

  .برود
. در آنجا وي توانست تماس خود را به رفقاي سـازمان وصـل كنـد              

 پرهيجـان آن دوره در دفـاع از اقـدامات كميتـه             حجت در مباحـث حـاد و      
اي  او بدون ذره  . موقت رهبري براي بازسازي اتحاديه فعاالنه شركت جست       

وجه حاضر نبود طبقه كارگر ايران گـردان         هيچه  او ب . درنگ انتخاب كرد  
در آن دوره تـاريخي، حجـت مـسئوليت،      . پيشاهنگ خود را از دست دهـد      

اروي خود ديد و آگاهانه و داوطلبانه شانه بـه          اي را پيش   نقش و رسالت تازه   
  .زير آن نهاد

ران ايـ   ه به قصد شركت در شوراي چهارم سازمان ب        62در بهار سال    
ترين رفقا بـود    آاليش او از جمله وفادارترين و صديق ترين و بي        . بازگشت

او ماننـد انقالبيـوني     . و ترديدي در انجام وظايف پر خطر و سنگين نداشت         
افتنـد و در تقبـل خطـرات چرتكـه           هاي دشوار بـه تزلـزل مـي        هكه در دور  

با آگاهي كمونيـستي همـراه   هر زمان كه صداقت انقالبي       .اندازند، نبود  مي
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هاي چون زندگي مبارزاتي رفيق حجت را انتظار    توان خلق حماسه   شود، مي 
براي پرولترهاي انقالبـي چـون حجـت مـرز چنـداني ميـان تئـوري                . كشيد

 سريعاً گرفت  مياو هر آنچه را كه فرا       . د نبود  انقالبي موجو  انقالبي و عمل  
 را روزمره در منافذ گونـاگون زنـدگي   كمونيزماو قادر بود   . بست بكار مي 

  .جاري كند، نشانش دهد و طراوت و سرزندگيش را حفظ كند
متاسفانه رفيق حجت موفق به برقراري تماس و حضور در شـوراي            

ز شورا در تماس مـستقيم بـا ديگـر رفقـا قـرار            اما بعد ا  . چهارم سازمان نشد  
پس از دستگيري رفقاي چون بهروز فتحي و بهروز غفـوري رفيـق           . گرفت

بـدين  . ي سـازمان در آمـد     يحجت پا پيش گذاشت، به عضويت كميته اجرا       
  . ايفاء كردها كمونيستر بازسازي اتحاديه د ميطريق وي نقش مه

وچك صنعتي و كمك هاي ك او در آن دوران ضمن كار در گارگاه
هاي  به سازماندهي اعتراضات و اعتصابات كارگري و شركت در تظاهرات         

، فعاالنـه در مباحـث   گرفـت  مـي اي كه در ورزشگاه امجديـه صـورت         توده
گيري انترناسيوناليستي   شركت جست؛ بر جهتها كمونيستدروني اتحاديه 

  .ليستي تاكيد كردسازمان و پيوستن اين سازمان به جنبش انقالبي انترناسيونا
 به اسارت دشـمن در  64متاسفانه رفيق حجت در ضربه شهريور ماه    

آنچنان رفتـار كـرد   . رفت عمل نمود اما همانگونه كه از وي انتظار مي   . آمد
سازش ناپذير و قـاطع     : كه هر كمونيست آگاهي بايد در اسارت رفتار كند        

قماشـي، خليفـه    همراه رفقائي چون منصور     ه  رفيق حجت ب  . در برابر دشمن  
از رهبران رفقاي سازمان رزمنـدگان آزادي       (مرداني و داريوش كائيد پور      

ه اهتزاز ب ميهاي جمهوري اسال    را در سياهچال   كمونيزمپرچم  ) طبقه كارگر 
اين رفقا شور و شوق مبارزاتي نويني را با خود به زندان اوين به              . در آورد 

سياسـي جديـد را در ميـان    خالقانـه مباحـث ايـدئولوژيك ـ     . ارمغان بردند
از بازسـازي   مقاومت اين دسته از رفقا، بخـشي        . زندانيان سياسي دامن زدند   
 ها  آن. ترين دوران مبارزه طبقاتي در ايران بود       جنبش كمونيستي در سخت   

ي دشوار شكست بايد انجام    ها  آنكاري را كردند كه هر كمونيستي در دور       
  .ب پرولتريدهد، يعني باال نگهداشتن پرچم سرخ انقال

رفيق حجت به همراه رفقائي چون منصور قماشي و خليفه مردانـي            
هاي رژيم براي  مدام در تالش آن بود كه نقشه. ستدر زندان هم از پاي ننش   

. شكستن روحيه زندانيان را خنثي كند؛ جلسات بحث و گفتگو سازمان دهد    



!قسم به خونتان رفيقان  85 

وشـتن برنامـه    ن بـر سـر      حتانايستادند؛   اين رفقا تا آخرين لحظه از تالش باز       
نـد اگـر همـه مـا اعـدام شـويم و       گفت ميند و  كرد  ميحزب در زندان بحث     

آخـرين  . كسي باقي نماند بايد چيزي از خود براي ادامه راه باقي بگـذاريم            
 بـود  65نبرد اين رفقا سازمان دادن اعتصاب غذا در زندان در اواخـر سـال         

 بـه جوخـه اعـدام    دنبال آن رژيم بسياري از رفقـاي دسـتگير شـده را    ه  كه ب 
 زنداني اتحاديه در    يدام اين رفقا، حجت مسئوليت سخنگو     پس از اع  . سپرد

 علني در زندان اويـن    به طور  كه   66در اول ماه مه سال      . را بر عهده گرفت   
. برگزار شد، از جانب رفقا بيانيه اول ماه مه اتحاديه را تهيه كـرد و خوانـد              

 سيوناليسم انقالبي، مهر دفاع از تشكيلاي تاريخي كه مهر دفاع از انترنا بيانيه
  .بر تارك آن نقش بسته بود» جنبش انقالبي انترناسيوناليستي«

. رفيق حجت همواره روحيه مبارزاتي خود در زندان را حفظ كـرد           
 پس از اعدام رفقا خليفه و منـصور همـراه بـا يكـي از رفقـاي سـازمان                    حتا

ه ر از زندان را كشيد و بهاي فدائي خلق بنام مسعود صديق طرح فرا چريك
 66 خـرداد    6سرانجام رفيق حجـت در      . دنبال اجراي آن بود اما موفق نشد      

  .اعدام شد
ه جالدان حجت و دو تن ديگر از زندانيان سياسي را براي ك ميهنگا

ه در مقابل زندانيان هر يـك بـ       . پا خاستند ه  اعدام فرا خواندند، اين سه تن ب      
 انقالبي شـان را دادنـد و در         يها  فعاليت نوبت خود را معرفي كرده و شرح      

هاي گره كرده    زدند با مشت   حاليكه زندانيان سياسي به افتخار آنان كف مي       
عليرغم تهديدات مـزدوران    . سرود انترناسيونال را خواندند و بدرود گفتند      

جمهوري اسالمي، خـانواده حجـت مراسـم يـادبود پـر شـكوهي بـراي وي                 
هـاي كـه     تـوده . هاي وسيعي شركت جستند    برگزار كردند كه در آن توده     

  .تپيد ن لحظه ميشان از ستم و استثمار تا آخري يييق حجت براي رهافقلب ر
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  )ناصر(رفيق حسين تاجمير رياحي 
 )سربداران(
  

ــاحي   ــاجمير ري ــان) ناصــر(رفيــق حــسين ت ــه  از بني گــذاران اتحادي
 در طرح و اي كننده اعضاي رهبري كه نقش تعيين ي ايران و ازها كمونيست

فعـالين جنـبش دانـشجويي در تهـران در      از. اجراي قيام سـربداران داشـت  
مراسـم چهلـم تختـي، از     ، از سازمان دهنـدگان تظـاهرات  42 - 39سالهاي 
ه توانـست بـ   كه در ضربات ساواك دستگير نـشد و » گروه فلسطين«اعضا 

هـاي فلـسطيني    ه اردوگـاه بـ  ميسالمت از مرز رد شود و براي آمـوزش نظـا   
. در عـراق بـود  » راديو مـيهن پرسـتان  «دار   وي مدت چند سال عهده    . برود

حـسين ريـاحي در   . ران بازگـشت ايـ  ه بهمن ب22از قيام  حسين چند ماه قبل
 پـس از  61 بهمـن سـال   5دستگير شد و در  61ضربه سراسري تير ماه سال 

 نفـر ديگـر از اعـضا و    22بـا   محاكمه در يك دادگاه قرون وسطايي همراه
 .شد ين سازمان در آمل تيربارانفعال
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  )محمد تي ان تي(ي يرفيق حسين عطا
 )سربداران(
  

تحاديــه آ مياز اعــضاي برجــسته و قــدي   ييرفيــق حــسين عطــا  
 ي ايران، مسئول انفجارات سـربداران از فعـالين كنفدراسـيون   ها كمونيست

محمـد مـدتي بـراي      . هاي قبل از انقـالب     احياء در شهر آخن آلمان در سال      
پـس از انقـالب بـه      . هاي فلسطيني در منطقه رفت     ه اردوگاه ب  ميش نظا آموز

را » تشكيالت پيشمرگه زحمتكـشان  «انفجارات كردستان رفت و مسئوليت
مطالعات گسترده بر مبناي تجاربش بمبـي    با59او در سال . بر عهده گرفت

قدرت تخريبي باال برخـوردار   بمبي كه از. موسوم به بمب حيدر را ساخت
طـرز   «جـزوه . بود  و بدون خطر، محلولش قابل حمل و نقلحتاراه و ببود 

 ييرفيـق عطـا  . حاصـل تحقيقـات و تجربيـاتش بـود    » كار با مواد منفجره
در . فقا در جنگل را بر عهـده داشـت  ر ميمسئوليت انفجارات و آموزش نظا    

محابا به كمك رفقاي محاصره شده و  ي بييششم بهمن، رفيق عطا صبح روز
اما خود، در همان حلقه     . جانباخته عبدالرحيم بيگله شتافت     رفيق حمل پيكر 

  .ها جان باخت در ادامه درگيري محاصره قرار گرفت و
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  اهللا اسدي بور رفيق حشمت
 )سربداران(
  

تاثيري عميق بـر بيننـده   » زنده باد زاپاتا   «صحنه پاياني فيلم انقالبي   
ي ي جنازه وي را در روستا     رساند و  قتل مي ه  دشمن زاپاتا را ب   . گذارد بجا مي 

. گذارد تا به مردم بقبوالند كه زاپاتا براي هميشه مـرده اسـت             نمايش مي ه  ب
. كنـد  ليكن هيچكس عليـرغم ديـدن جنـازه زاپاتـا مـرگ وي را بـاور نمـي             

فـيلم بـا نمـايش      . »او همواره زنده اسـت     «:گويد پيرمردي در اين ميان مي    
 .يابد تان، پايان مياسب سركش زاپاتا در صعود دوباره به كوهس

ا نفرت و ب ميارتجاع زخم خورده اسال -:1360هفتم بهمن ماه سال      
ي ايران را در ها كمونيستترين   و ددمنشانه، جنازه انقالبي اي وحشيانه كينه

بسياري از مردم با خـشمي فـرو خـورده و بـا             . نمايش گذاشت ه  شهر آمل ب  
ي هـا  كمونيـست ان به وداع با هاي زبونانه مزدور   اندوه آشكار در ميان زوزه    

 تـا سـاعتي قبـل قهرمانانـه در          حتـا جنگجوي پرداختند كـه تـا روز قبـل و           
از ميـان  . آوردند سنگرهاي نبرد دسته دسته پاسداران رژيم را از پاي در مي         

 و فرزنـدان     اي در تالش براي شناسايي رفيقان، عزيـزان        انبوه جمعيت عده  
دنبال جنازه رفيق حـشمت    ه  يادي ب هاي جستجوگر ز   چشم. يد خود بودند  شه
ي كـه جنـازه وي را       ها  آن حتاند و   كرد  ميبسياري مرگ وي را باور ن     . بود

يكـي  . ديدند، حاضر نشدند، كه بگويند رهبر كمونيست شـان جـان باخـت           
بـاغي كـه   ه  من ديدم كه حشمت محاصـره را شـكاند و خـود را بـ    گفت  مي

 گفـت  مـي اند، ديگـري  رفقاي ديگر به آنجا عقب نشيني كـرده بودنـد رسـ         
اي ديگـر از رفقـا دوبـاره     حشمت محاصره را شكاند ولي براي نجـات عـده   

اي از سـربداران در    حـشمت در ميـان دسـته   گفـت  مـي  سومي هم   .برگشت
انگار صـحنه  . هيچكس حاضر نبود، مرگ وي را باور كند. جنگل ديده شد  

عـد از گذشـت     ب. دوباره در حال خلق شدن بـود      » زنده باد زاپاتا   «آخر فيلم 
ها از جان باختن رفيق حشمت هنوز بسياري از مردم شهر آمل حاضر به   سال

  .قبول مرگ وي نيستند
***  
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  اين. گذرد ي انقالبي در آمل ميها كمونيست از نبرد دالورانه هاسال
ي پرولتاريـا و    ي آرمـان رهـا    كمـونيزم نبرد سترگ با اعتماد استراتژيك به       

ين در شـكل دادن بـه پيـشاهنگ پرولتـري در            ايمان به اهميت آن نبرد خون     
 اين نبرد در تاريخ تكامل جنبش مائوئيستي در       . عرصه جامعه، ميسر گرديد   

اين ميراث انقالبي به بهـاي خـون بهتـرين و          . ايران براي هميشه ثبت گشت    
  .دست آمده استه ي ايران بها كمونيستترين  انقالبي

خون خود را آگاهانـه    ي انقالبي كه    ها  كمونيستاز جمله رهبران و     
اللّـه   هاي نـوين نمودنـد، رفيـق حـشمت         نثار اين نبرد جسورانه براي فتح قله      

  .بود) مجتبي(اسدي پور 
 در شهر آمـل و در يـك         1334اهللا اسدي پور در سال       رفيق حشمت 

 موقعيت خاص اجتماعي خانواده اش     به دليل . خانواده مرفه سنتي بدنيا آمد    
واني با اقشار و طبقات محتلف جامعه رابطـه         از همان دوران كودكي و نوج     

ايـن امـر خـود در شـكل گيـري شخـصيت وي و               . اجتماعي وسيعي داشت  
اقشار وطبقـات  شناختش نسبت به جامعه و خصوصيات اجتماعي ـ فرهنگي  

 جواني كـسب كـرد    او تجاربي را در دوران    . ي داشت گوناگون تاثير بسزا  
خـوبي از   ه  ديل شد، توانـست بـ      تب  كه به يك كمونيست انقالبي     كه زماني 

 ميان اقشار تهيدست شـهري و       او در .  براي فعاليت انقالبي بهره جويد     ها  آن
ي و روشنفكران مذهبي و غير مذهبي و در محافل ورزشي و اقـشار             بروستا

  .مياني جامعه دوستاني داشت
او در محيطي نشو ونما يافت كـه روزمـره بـا تـضادها و تمـايزات                 

تفكراتش توسط مبارزه طبقاتي    . گشت امعه روبرو مي  طبقاتي موجود در ج   
كـم  . دوران، هرچند برآمدي آشـكار و عميـق نداشـت، شـكل گرفـت              آن

هـاي   جنـازه  46چـشمان خـود در سـال         نبودند جوانان و نوجواناني كـه بـا       
خـاطر مقاومـت در   ه را ديدنـد كـه بـ   ... دهقانان مبارز روستاي چهار افرا و   

هاي شاه  دست ژاندارمه  فرماندهان ارتش ب شان توسط مقابل غصب زمينهاي 
حشمت نيز چون بسياري از اين جوانان بـا ايـن سـوال             . گلوله بسته شدند  ه  ب

چرخد و بر مبناي ظلم و سـتم    گونه مي  روبرو شد كه چرا چرخ جهان بدين      
  استوار است؟

مانند بسياري از جوانان در ه از همان دوران، يعني اواخر دهه چهل ب
ي بـه   يپذير كـسب آگـاهي و جـستن راهـي بـراي پاسـخگو             عطش سيري نا  
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 جو مذهبي محيط و خانواده اش       به دليل نخست  . سوخت دردهاي جامعه مي  
ن دوران گـشت و در  آ ميهاي اسال  راهي انجمن . توجهش به اسالم جلب شد    

اي بـود كـه      مكتب اسـالم نـشريه    (رابطه با جريان مكتب اسالم قرار گرفت        
 رسـيد و مطالـب عمـده آن        چـاپ مـي   ه  در قم ب  توسط ناصر مكارم شيرازي     
طـولي نكـشيد كـه حـشمت بـه عمـق            .) م بود ززمانش تبليغات عليه ماركسي   
وي در اسالم همان چيزهاي را يافـت  . ي بردپ ميپوسيدگي ايدئولوژي اسال 
گـر تمـامي     اسـالم توجيـه   . اجتماعي حاكم بود   كه در زندگي خانوادگي و    
ه د كه او روزمره در اطراف خود چه ب   ي بو ها  آنمناسبات گنديده و رياكار   

صورت مناسبات ستمگرانه موجود بين مرد و زن، به اشكال مختلفـي چـون    
صـورت  ه چه بـ ... ها و آميز در ميان خانواده   هاي اجباري و مصلحت    ازدواج

. ديد و از آن گريزان بـود       مي...  كارگران ودهقانان و    بهره كشي وحشيانه  
ر دست اقشار و طبقات حاكم و مرفـه جامعـه   اي يافت د   وي اسالم را وسيله   

رحمــي وشـقاوت شـيره جــان كـارگران ودهقانــان را     كـه از يكـسو بــا بـي   
ي خود را آسوده نماينـد      ها  آنكشيدند و از سوي ديگر براي آنكه وجد        مي

 پرداختند و با خمس و     مي... هاي شب جمعه و عيد فطر وقربان و        به خيرات 
نـد و بـا مقـدس مـĤبي افكـار           كرد  مـي  شـان را حـالل     غيره سرمايه  زكات و 

هـاي سـتمديده    ا خام كرده و از ايـن طريـق نيـز بـه تحميـق تـوده        ر  ميعمو
خوبي منفعـت طلبـي شخـصي را در پـس عبـارات          ه  حشمت ب . پرداختند مي

ي و دوز وكلـك ، زد وبنـد و تقلـب، مخـتص ايـن              يدورو. ديد مومنانه مي 
ديك شاهد بود كه چگونه حشمت از همان زمان از نز. رياكاري مومنانه بود

 با جيره خواري از  آخوندهاي مفت خوري همچون آيت اللّه جوادي آملي       
هـا   اقشار مرفـه سـنتي و بـا دريافـت سـهم خودشـان از قبـل اسـتثمار تـوده                

. نمودند شان دعا مي  جان ولي نعمت  ه  ند وب كرد  ميهاي آنان را حالل      سرمايه
سبت به سيستم حاكم بخـود    وي فهميد آنجاي هم كه اسالم چهره معترضي ن        

 آوردن سـهم بيـشتر از       بـه دسـت   اي براي    گيرد، چيزي نيست جز وسيله     مي
قدرت سياسي دست ه كه آخوندها ب خوبي زمانيه اين مسئله ب. همان سيستم

حشمت بـه همـان انـدازه كـه در مـورد اسـالم              . يافتند بر همگان روشن شد    
فهميد كه هر جزء   و ميدش مينمود و شناختش از اجزا آن عميق  مطالعه مي

ه ي اسـت، بـ  هـا  آنين براي توجيه چه مناسبات سـتمگر ياين ايدئولوژي و آ   
  .گشت همان اندازه هم نفرت و ضديتش با آن افزون مي
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در همان دوران كه مركز بحث ميان جوانان ماركسيست و مـسلمان            
 حول مسئله چگونگي تكامل انسان از نسل ميمون دور ميزد، حـشمت   عمدتاً

دور افكند و پيگيرانه ه مامي الطائالت و خرافات مذهبي را ب     ت  مي عل  طور به
اين امر مصادف بود با جنبش سياسـي ـ دانـش     . را گرفت ماركسيزمجانب 
كه در شهر آمل متعاقب وقايع سياهكل آغاز ) 53 ـ  52در سالهاي (آموزي 
 سـريعاً روي آورد و  ماركسيزمحشمت تحت تاثير اين جنبش به    . گشته بود 

سركوب آن جنبش توسط سـاواك      . به يكي از فعالين عملي آن بدل گشت       
ها تن از فعالين دو نكته اساسي را براي رفقاي چون حشمت             و دستگيري ده  
تـوان آنـرا شـوخي       ست جدي و نمي    يكم اينكه انقالب امري     :مطرح ساخت 

كه بايد درك صحيح و روشني از اهداف انقالب و مسير            گرفت و دوم آن   
اين امر خود ذهن كنجكاو بسياري از فعالين آن دوران         .  كسب نمود  انقالب

ايـن رونـد در    . سمت پيگيرتـرين ايـدئولوژي وخـط مـشي سـوق داد           ه  را ب 
  .  طي شد57 ـ53هاي  سال

فعاالنه خود . حشمت جسورانه و پيگيرانه در اين مسير قدم گذاشت     
 هـر . زوده شـد  هاي انقالبي نمود و بر تجارب انقالبيش اف        را درگير پراتيك  

ي يداشت نفرتش از كثافات جامعـه بـورژوا   اندازه كه در اين راه گام بر مي 
سـاخت و    ها وسنن ارتجاعي رها مـي       و خود را از ايده     شد  ميبيشتر و بيشتر    

ن امـر واقـف شـد كـه فقـط      ايـ   ه ب كامالًاو در اين پروسه     . گشت متحول مي 
ر هر شكل وشـمايلي     توانند مخالف هر گونه ستم واستثماري و د        كساني مي 

پـس از   .  مبارزه انقالبي تا به آخر و متشكل تن دهنـد           باشند كه پيگيرانه به   
هـاي كـه آنـرا توجيـه         در مقابل هيچ شـكلي از سـتم و ايـده          آن او هيچگاه    

 را فعاالنه در زنـدگي      كمونيزمنمود سكوت نكرد و تالش نمود كه علم          مي
  .خود بكار برد

. وم اقتـصادي بابلـسر راه يافـت        به مدرسـه عـالي علـ       1353درسال  
ي آنزمـان شـد و بـه يكـي از فعـالين اتـاق               يحشمت درگير جنبش دانـشجو    

هـا   ي كوه يتجاربي را كه وي در شناسا     . كوهنوردي آن دانشكده تبديل شد    
هاي شمال كسب نمود بعدها نقش بسيار ارزشمندي براي سربداران           و جنگل 
  .پيدا كرد

ي بـود  يدرگير مبارزات دانـشجو ها حشمت فعاالنه    در طول اين سال   
ي و  يهـاي كوهنـوردي، محافـل ماركسيـستي دانـشجو          وتحت پوشش دسته  
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او ضـمن تـالش     . وجـود آورد  ه  آموزي بسياري را در بابلسر و آمل بـ         دانش
ي سراسري، ارتباطات وسيع خود ياش با جنبش دانشجو  براي گسترش رابطه  

اين ياسي عمده وي در     فعاليت س . با اقشار گوناگون جامعه را نيز حفظ كرد       
 خـستگي ناپـذيري بـا       به طور متون ماركسيستي بود او       پخش آثار و   دوران

به رونويسي از كتب رهبـران پرولتاريـاي        ) با قلم وكاربن  (امكانات محدود   
  . را در ميان محافل ماركسيستي پخش مينمودها آنرداخت و پ ميبين المللي 

انقالبـي ديگـر رئـيس       تعـدادي از دانـشجويان       به همراه  55در سال   
آن ضـربت  . ساواكي دانشكده را به ضرب لوله آهني روانه بيمارستان نمود       

چنان كاري بودكه ساواكي مزبور مدتهاي مديدي بيهوش بـود و بعـدا هـم               
  . كندشناسايينتوانست كسي را 
 حشمت بلحاظ خط ايدئولوژيك ـ سياسي جهش  اين دوراندر طي 
 مـشي چريكـي و بـروز گرايـشات          بـا بـه بـن بـست رسـيدن         . ديگري نمود 

رويزيونيستي در جريان چريكهاي فدائي خلق با آنان مرز بندي نمود و بـا               
م شوروي بـه  زم روسي و سوسيال امپرياليزموضعگيري قاطع عليه رويزيوني 

دفاع از مائو تسه دون پرداخت و به پخش و دست به دست نمودن آثاري از 
م خروشچفي مـشهور    زرويزيونيقبيل پلميكهاي حزب كمونيست چين عليه       

نوشـته  » ماركسيست ـ لنينيـستها و مـشي چريكـي      «و جزوه»  تفسير9 «به
ــون كمونيــست پرداخــت  ــدم از  . ســازمان انقالبي ــت ق ــصري ثاب ــه عن وي ب

 تكامل يافت و از ثبات و اسـتحكام تئوريـك نظـري             3ي خط   ها  كمونيست
  .معيني برخوردار گشت

خــصوصيات يــك حــشمت طــي شــركت در مبــارزات گونــاگون، 
 هـاي   ه ايـن را يافـت كـه نقـش         توانـايي او  . سازمانده انقالبي را كسب نمـود     

بـراي او هيچگـاه     . جسورانه تري براي پيشبرد فعاليت انقالبي ترسيم نمايـد        
اگر امـروز فعاليـت انقالبـي در        . عرصه فعاليت انقالبي تنگ و محدود نبود      

 او قادر بـود كـه بـا       در يك شهر محدود مي ماند      حتامحيط دانشگاهها و يا     
  . گسترده تري بكشاندهاي هوسعت نظر، مبارزه را به عرص

 انقالبـي خـود   يهـا  فعاليت حشمت به  57 انقالب   هاي  هبا ظهور طالي  
 دانشجويان انقالبي ديگـر عرصـه    به همراه . شتاب وگسترش بيشتري بخشيد   

  در 57 را گسترش داده و تظاهراتي سياسي را در بهـار            دانشجوييمبارزات  
 شهر بابلسر سازمان دادند، تظاهراتي كه بـه درگيـري بـا پلـيس      يها  Ĥنخياب
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موجب شهادت يكي از دانشجويان انقالبي بنام ايوب معادي شـد            انجاميد و 
حركـت درآوردن مـردم بابلـسر و منطقـه     ه ر بد ميزمان نقش مه كه در آن 

  .مازندران ايفا نمود
ان كـسب نمـود،     دور ها و تجارب انقالبـي كـه وي در ايـن           ويژگي

اي  هـاي تـوده   ذخايري غني بودند كه بر بـستر تحـوالت انقالبـي و خيـزش        
بـاك    مبارزي بيبه عنوان در شهر آمل 57حشمت در انقالب . شكوفا شدند 

، سازمانگري جسور و سازمانده هشيارتظاهرات اي تودهو فداكار، سخنوري   
 محبوب انقالبيـون  هاي  مردم شناساند؛ و به يكي از چهره خود را به  اي  توده

ه  حشمت ب57در اواخر تابستان سال    . هاي ستمديده بدل گشت    آگاه و توده  
هـدف وي از  . همراه انقالبيون چپ نمايشگاه كتابي را در شهر سـازمان داد       

او . تـر بـود    تر و انقالبـي    اين كار سود جستن از فرصت براي فعاليتي جدي        
 كشيد و اقليتي را حول اين ميانه جسورانه طرح نقشه تظاهراتي سياسي را ب

 10 و   9حـشمت رهبـر و شـعاردهنده اصـلي تظـاهرات            . طرح متحـد نمـود    
 هـاي سـتمديده و   شعارهاي رساي حشمت فريـاد عـصيان تـوده       . مهرماه بود 

اي شدند كـه از آن حريـق         دو تظاهرات جرقه   اين. نويد دهنده انقالب بود   
 در ايـن تظـاهرات       فعاليت حشمت  رهبري و . ور گشت   مهر شعله  15انقالبي  

ها مبدل  هاي خشم توده شعارهاي وي به جرقه.  برجسته بوداي  تودهآميز   قهر
بـا جـسارتي    .  مظاهر ستم واستثمار رژيم پهلـوي را بـه آتـش كـشاند              شد و 
ايـن  . شمن پرداخـت  د  مينظير و با تحقير مرگ به درگيري با قواي انتظا          بي

هـاي   ي دشـمن زخمـي    هـا  سو در زيـر بـاران گلولـه        حشمت بود كه از يك    
سـاخت و از     كشيد و از دسترس دشمن خـارج مـي         دوش مي ه  تظاهرات را ب  

كـشيد و در همـان اثنـا         ها را به آتش مـي      سوي ديگر مراكز دولتي و بانك     
. داد مـي را براي فعاليت انقالبي سازمان ... مصادره امكاناتي از قبيل تايپ و    

ش ريختنـد،   هـا   Ĥنخـ  هروز مامورين ساواك براي دستگيري او ب       شب همان 
اش ايـن توطئـه را خنثـي سـاخت و            ولي هشياري انقالبـي و تجـارب قبلـي        

بعـد آن كمتـر   . صورتي نيمه مخفي مبارزات خود را ادامه دهـد  ه  توانست ب 
ي، سازماندهي و هدايتش نقـشي نداشـته        يتظاهراتي بود كه حشمت در برپا     

پـا  ه نبـشي بـ  در هر مكـان و هـر زمـاني كـه ج    . او ديگر آرام نداشت . باشد
از برپاكنندگانش بود يا براي هدايتش خـود را          خاست ، حشمت خود يا     مي

بــه ابتكــار و تــالش » مــلآ مــيحكومــت مرد «.رســاند ســريع بــه آنجــا مــي
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» مـل آ  مـي حكومـت مرد   «هـاي  شـب . انقالبيوني همانند حشمت پـا گرفـت      
يادآور خاطرات انقالبي حشمت است كه چگونه از اين محله به آن محله از 

ها در سطح عاليتر     رفت و براي سازماندهي توده     اين كوچه به آن كوچه مي     
  .نمود تالش مي

اي ديگر از دل اين مبـارزات انقالبـي محفلـي     همراه عدهه  حشمت ب 
اي در تحوالت انقالبـي و تمـامي         كمونيستي را سازمان داد كه نقش ارزنده      

شـرح  . (ددوران در شـهر آمـل ايفـا نمـو          مبارزات كـارگري ، دهقـاني آن      
نگـاهي بـه يـك تجربـه و          «مبارزات اين محفل و جمعبندي از آن در مقاله        

  .) ـ دوره دوم درج شده است14در نشريه حقيقت شماره » ابتكار انقالبي
 بـه ظهـور     ـ انقالبـي  اي تودهوقتيكه جنبشهاي : انگلس زماني گفت

ر يكـسو   د. آيند وجود مي ه   دو دسته رهبران در مقابل هم ب       رسند معموالً  مي
اي با اتكا به اقشار مرفه جامعه با اتخاذ سياستي دو پهلـو و بـا تزلزلـي                   دسته

ن ايـ  ه بـ شدن جنبش قرار دارند كه صـرفاً  ز جديآ  ميآشكار در وحشتي دائ   
هـاي اكثريـت طبقـه خـود را بيـان            كنند كه تصورات و خواسته     قناعت مي 

ولي در سـوي    . ددارند تا از حداكثر محبوبيت در نزد آنان برخوردار گردن         
  ديگر و در نقطه مقابل دسته اول رهبراني وجود دارند كه در عين اينكه به      

ها و تـصورات آنـان پـا         ترين اقشار جامعه متكي هستند از خواسته       تهيدست
گذارند تا از پيشروان عناصر انقالبي موجود حزبي پديد آورند و           فراتر مي 
دهند   توده شورشيان تشكيل مين دسته اقليتي كوچك را در ميان     اي  هبا اينك 

هاي آنان قرار گيرند و تا آنجا  كنند كه در راس انديشه اما پيوسته تالش مي
نقـل بـه معنـي از       . (گذارنـد  توانند نيروي خود را در اختيـارآن مـي         كه مي 
بيشك حشمت، از آن نمونه انقالبيوني بود كه ) هاي دهقاني در آلمان جنگ

ه هاي انقالبـي، خـود را بـه محبوبيـت بـ            ش ضمن تال  57در بحبوحه انقالب    
 پيشاهنگ بود كه قادر     اي  هدست آمده راضي نكرد بلكه در فكر ايجاد دست        

  . روشن را ترسيم سازد و در راهش مبارزه نمايداي هباشد آيند
 حـشمت از يكـسو فعاالنـه در مبـارزات         57در اوضاع انقالبي سـال      

ت آن محفـل را سـازمان   جست و از سوي ديگر انتـشارا   شركت مي  اي  توده
 و در ترسيم مسير انقالبي و دامن زدن به بحث براي روشنتر نمـودن               داد  مي

ي هـا  Ĥنخط سياسي ـ ايدئولوژيك محفل و لـزوم ارتبـاط گيـري بـا سـازم      
اران و فعـالين شـوراي محلـه    ذگـ  حـشمت ازبنيـان  .  كوشا بود3سياسي خط   
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ــود ــ . رضــوانيه ب ــه جــين مــد حــشمت را مبلغ ــي كــارگران كارخان ي انقالب
اين حشمت بـود كـه درجريـان        . كرد  ميناختند كه منافع آنان را بيان       ش  مي

توطئه كارفرماي كارخانه جين مد، شوراي رضوانيه و مردم شـهر را شـبانه           
 شب حـشمت بـا سـخناني تنـد و           هاي  هدر نيم . بدفاع از كارگران برانگيخت   
ود و بـا هـشياري   مـ ن مـي  انقالبي راتهييج  هاي  هآتشين در مقابل كارخانه تود    

 ايـن تالشـها، كـارگران       به خاطر . كرد  ميها را خنثي     اللهي تحريكات حزب 
دوره انتخـاب    نماينـده شـوراي خـود در آن        به عنـوان  كارخانه، حشمت را    

هـاي حـشمت را در سـازمان دادن           انقالبي هيچگـاه تـالش     هاي  هتود. كردند
وران فراموش د دادن محافل كارگري و دهقاني آن  مبارزات دهقاني وشكل  

  .كنند نمي
بهمن حشمت جز اولين كساني بود كه به شـهرباني هجـوم             22روز  

 را كـه مـصادره      اي  ههـا اسـلح    سـاعت . برد و سعي در مصادره سالحها نمود      
اللهـي كـه    هـا حـزب   كرده بود با سماجت در دستان خود نگـه داشـت و ده           

 ضرب وشـتم    رهبرانشان به سازش وبند وبست با رژيم سابق رسيده بودند با          
  .بزحمت توانستند اسلحه را از چنگش خارج سازند

 آمـوزان  دانـش  آن محفـل، دفتـر دانـشجويان و    يها  فعاليتدنبال  ه  ب
دفتـري  . آمدبه وجود يكي از مراكز مهم سياسي ـ در آمل  به عنوانمبارز ـ  

 بعـدها در   كه محل تربيت و پرورش انقالبيوني گشت كه بـسياري از آنـان      
گون نبـرد طبقـاتي، دالورانـه در مقابـل دشـمنان طبقـاتي        گونـا  هـاي   هصحن

هر آن چيزي . حشمت نقش كيفي در اين پرورش داشت. ايستادگي نمودند
دريغ در اختيار رفقاي جـوانتر   را كه در مكتب نبرد طبقاتي آموخته بود بي    

روزهاي متوالي در جلـسات آمـوزش سياسـي ـ ايـدئولوژيك      . داد ميقرار 
هاي متمادي با حوصله طرق گوناگون فن چـاپ          تجست و ساع   شركت مي 

رفقـا نبايـد فريـب دوران دمكراسـي          «:گفـت   مـي آموخت و    را به همه مي   
تـر و شـرايط    ناقص را بخورند بايد از همين حاال خود را براي دوران سخت 

اينها همه از اعتقاد عميقش به لزوم پرورش يك نسل          » .مخفي آماده نمايند  
 در پـي    58در تابـستان    . گرفـت   مـي الب سرچـشمه    انقالبي براي ادامـه انقـ     

مبارزات دروني محفل كه حشمت نقـش پيـشروي در آن داشـت اكثريـت               
دوران مـسئله    ايـن . ي ايران پيوسـتند   ها  كمونيستاعضاي محفل به اتحاديه     

تعلقـات  . گيري ايدئولوژيك صـحيح بـود      اصلي براي حشمت اتكا به جهت     
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حـشمت از  .  در اين انتخاب داشت    وي به انديشه مائو تسه دون نقش اساسي       
دليـل اتخـاذ ايـدئولوژي درسـت در دفتـر        ه  اين هـم ترسـي نداشـت كـه بـ          

روز از نـو روزي از       «: خـودش    به قـول    .دانشجويان مبارز در اقليت بيفتد    
  .»نو

تـشكيالت  ( دركنفرانس پـي ريـزي سـتاد     58حشمت در پائيز سال     
ران شركت جست و بعد     در ته )  وابسته به اتحاديه   دانشجوييآموزي و  دانش

آمـوزي    دانـش اي تـوده از آن تشكيالت ستاد در آمل را بـر پايـه مبـارزات         
تشكيالتي كه محل جذب و پرورش انقالبيـوني گـشت كـه        . ريزي نمود  پي
 چـون   اي  هرفقاي جانباختـ  . كامل يافتند ت  ميي ثابت قد  ها  كمونيستها به    بعد

اللّـه زاده    لي اصـغر آيـت    اللّه چمن سرا، ع    اميد قماشي، فرشته ازلي، رحمت    
در همـين دوران مـسئوليت كميتـه    . دوران كار حشمت بودنـد    محصول اين 

 بـه عـضويت   59ارديبهشت ماه سال  در. عهده داشت ه  زنان در آمل را نيز ب     
مسئوليت شهر تنكابن را نيز در    . سازمان و عضويت حوزه مازندران در آمد      

 بـا رفقـاي كمونيـست       در جريان كـار كـردن     .  گرفت به عهده همان دوران   
و فريدون شمال ) نادر( چون مصطفي رهبر و ابراهيم جوانبخت اي هجانباخت

سـپس  . يـد د  مي آموزش نظا  59در پائيز   . بسيار درسها ياد گرفت وآموخت    
در .  گرفـت  بـه عهـده   مسئوليت كميته دهقاني تـشكيالت در شـهر آمـل را            

مـين روسـتاهاي    زمين و كـم ز     هدايت مبارزات گسترده و وسيع دهقانان بي      
اين روستا به آن روستا      دوران حشمت از   در اين . آمل نقش فعالي ايفا نمود    

فـت و بـا دهقانـان فقيـر در آميختـه و بـذر آگـاهي را در ميـان آنـان                       ر  مي
بسياري از گزارشات دهقـاني آمـل منـدرج در نـشريه حقيقـت              . پراكند مي
تا خـرداد مـاه   در همين دوران . توسط حشمت نگاشته شده بود   ) دوره قبل (

و بـا  . اللهي درشـهر فعـال بـود     در تمامي مبارزات ضد چماقداران حزب 60
ست كـه در    جـ   مـي گونه مبارزات شـركت      همان جسارت و شهامتي در اين     

مكانـات  آ مينمـود، تمـا   ها را جابجا مـي  زخمي. هاي ضد رژيم شاه    تظاهرات
سـي درون  در مبـارزات ايـدئولوژيك ـ سيا    ... وگرفـت  ميانقالبي را بكار 

ه بـه مطالعـه   كـ  مي هنگـا 59در پائيز سـال  . ستج ميسازمان فعاالنه شركت   
ه تاريخ سه انترناسيونال پرداخت، در جلسه حوزه سـازماني ايـن بحـث را بـ              

ميان كشيد كه چرا ما انترناسيونال ديگري نداريم و چرا در اين زمينه تالش 
  كنيم؟ نمي
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يك كمونيست انقالبي بـا     در جلسات انتقاد و انتقاد از خود همانند         
 و صادقانه اشكاالتي كه در كارش وجـود داشـت را   شد ميانتقادات روبرو  

رداخت و همـين    پ  مي ها  آنستوار به برطرف كردن      ا  ميپذيرفت و با عز    مي
  .گونه نيز از ديگران انتظار داشت

هاي ايدئولوژيك ـ سياسي ـ تـشكيالتي را كـه حـشمت در       ييتوانا
 كسب نمود از او يك انقالبـي      كمونيزم و با اتكا به علم       متن مبارزه طبقاتي  

ترين عالئـق     از اوليه  توانست  ميها   يي اين توانا  به خاطر او  .  ساخت اي  هحرف
توده براي كار انقالبي سود جويد، به آنان جرئت بخشد، پتانسيل انقالبيشان 

حـشمت بارهـا   . را رشد دهد و هر نيرو و امكان ولو كوچك را بكار گيـرد    
ظـاهر بـدون راه    ه  گشا فعاليت انقالبي در شرايط سخت و ب        اهگشا و مشكل  ر

بارهـا و بارهـا حـل مـشكالتي چـون يـافتن مكـان مناسـب بـراي             . حل بـود  
كردن  برگزاري جلسات يا محلي براي انتشارات يا جستن مكاني براي پنهان          

هيچگــاه رفقــاي . گرفــت مــي بــه عهــدهرا ... اســلحه يــا آمــوزش نظــامي و
همان ود انجام داد و يا ش مي از او نشنيدند كه بگويد فالن كار را نسازمانيش

هاي موجـود    يياين ناشي از اعتقاد عميقش به توانا      . كار امكان ناپذير است   
توانـد بكنـد فقـط بايـد         طبقات ستمديده بود و اينكه انسان همه كار مي         در

  .جرئتش را بخود بدهد
و محصور سـخنان  امكان نداشت كسي در مصاحبت با وي مجذوب  

 چنـان مناسـبات     اي  تـوده بـا هـر     . انقالبي، صداقت و صميميت وي نگـردد      
 خيلـي    رد كـه آن تـوده     ك  مي رفتار   اي  همود و بگون  ن  مي برقرار   يها  Ĥنرفيق

ردهـا و آمـال و آرزوهـاي    د ميذشـت و تمـا  گ مـي سريع هر چه در ذهـنش   
زباني سـاده   هها را ب   سختترين پديده . تگذاش  ميوي در ميان     زندگيش را با  

  .داد مي را تكامل ها آنمود ون ميشان استفاده هاي ه از ايدداد ميتوضيح 
 توانايي تنها چنين خصوصياتي را در خود فشرده داشت بلكه        او نه 

هاي گوناگون تحت مـسئوليت خـود و         اين را هم كسب نموده بود كه نيرو       
زي در هفتـه    رو. حركـت درآورد  ه  تر را بـ     وسيع هاي  ه فراتر از آن تود    حتا

عـراق ، زمانيكـه صـبح زود حـشمت از        اول شروع جنگ ارتجاعي ايران و     
آيد با حمله پاسداران بـه محـل دفتـر           ش در محله رضوانيه بيرون مي     ها  Ĥنخ

 اي هجنبش معلمين مسلمان در همان حوالي و اشغال آن دفتر و دستگيري عد
 و شـروع بـه   ايـستد  حشمت همانجا جلوي دفتر مي. رددگ مياز آنان مواجه    
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ند و با تهييج و بسيج توده و با كمك رفقاي خـود             ك  ميافشاگري از دشمن    
. هـد د  مـي ن اقدام سـركوبگرانه سـازمان       اي   هتظاهراتي چند صد نفره را علي     

حشمت بـا بـه تحـرك واداشـتن نيروهـاي اجتمـاعي گونـاگون بـسياري از                
  . عليه حزب جمهوري را سازمان داد60تظاهراتهاي خرداد ماه 

، طرح قيام سربداران درون رهبري      60واخر خرداد و تير ماه سال       ا
ايـن طـرح كـه از يكـسو محـصول گسـست سـازمان از                . سازمان مطرح شد  

 هـاي  هانحرافات كهنه و از سوي ديگر نتيجه شـركت فعـال كادرهـا و تـود               
زمــان بــود،   در آناي تــودهتــرين مبــارزات  انقالبــي ســازمان در پرالتهــاب

ه بـ . باني بدون ترديد رفقاي چون حشمت را بـر نيـانگيزد           پشتي توانست  مين
جرئت ميتوان گفت اين طرح بدون وجود چنين كادرهاي انقالبي نه مطرح           

حشمت از همان ابتدا در جريان اين طرح قرار . شتگ مي عملي   و نه شد  مي
 زنجير انحرافـات كهنـه از دسـت و   . ي برايش تولدي ديگر بود    يگو. داشت
يـدي بـر ايـن نكتـه      ياين تا .  انقالبي در حال گسستن بود     يها  كمونيستپاي  

واند انرژي انقالبي را به حداعال رها ت مياساسي بود كه همواره خط انقالبي 
بديل نمايد كه كوه مشكالت را بتوان ت ميساخته و آنرا به نيروي مادي عظي   

  .از جاي كند
حشمت از طرف رهبري سازمان به عضويت در ستاد اوليـه رهبـري     

هـا   ها وكـاربري  ييها، كارآ  تمامي قابليت . ننده قيام سربداران انتخاب شد    ك
انقالبي و خصوصيات كمونيستي كه در تجارب انقالبي گذشته خود كسب          

رفيق جانباختـه  (  رفيق مرادبه همراهحشمت . كرده بود جهشي كيفي يافت  
 به عهده  طرح را    شناساييمسئوليت بخش تداركات و     ) عباس درخشان  غالم

  .گرفت
ــشمت در  ــن دورانح ــسلحانه   اي ــارزه م ــارب مب ــه تج ــمن مطالع  ض

وي به همراه رفيق مراد     . گوناگون در ايران فعاالنه به امر تدارك پرداخت       
و رفقاي ديگر و با استفاده از تجارب دوران كوهنـوردي در دانـشكده بـه                 

در حمل . هاي سربداران پرداخت   جنگل و يافتن محلي براي كمپ      شناسايي
و ايـن در  .  شـركت داشـت  ها از تهران به جنگل و شهر مستقيماً    الحس  ميتما

شت و سـايه اش را بـا تيـر    گـ  مـي  وي   بـه دنبـال   حالي بود كه دشمن دربدر      
ن امر آگاه بود كه آغاز و پيـشبرد مبـارزه مـسلحانه       اي  ه ب به خوبي او  . زد مي

  . استها امكان ناپذير  ها و از خود گذشتگي بدون انجام بزرگترين فداكاري
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  بـه ويـژه    نسبت به انحرافات گذشته سازمان       اين دوران حشمت در   
در . نحوه برخورد آن به مسئله كسب قدرت سياسي عميقتر و آگـاهتر شـد            

هـاي اقليـت اپورتونيـست درون سـازمان و آمـاده نبـودن         مقابل كارشـكني  
بارهـا بـه رفيـق مـراد     . شـدت عـصباني بـود     ه  سازمان براي چنين روزهاي ب    

نـيم ولـي    ك  مـي  قيـام     ست است كه ما عليـه جمهـوري اسـالمي         در «:گفت
نبود تدارك » .ن سازمان هم هستاي هحركت ما قيامي عليه انحرافات گذشت

جدي از قبل هرگز در ايمان وي به انجام قيام نكاست و هماننـد بـسياري از          
 دوبـاره  32 مـرداد  28 ما نبايد اجازه دهيم تجربه تلخ   گفت  ميرفقاي ديگر   

 اگر شكست هم بخوريم بايد ميراث انقالبي براي نسل بعد   حتاردد،  تكرار گ 
  .از خود بجاي بگذاريم

 ، بدون كادرهاي محلـي تقريبـاً      اي  هآغاز جنگ انقالبي در هر منطق     
ي كه بايد مسلح به بيـنش كمونيـستي بـوده و بـه              يكادرها. غير ممكن است  

 بـا  اي ه فـشرد خط سياسي ـ ايدئولوژيك صحيح مسلط باشند، از پيوند نسبتا 
 با پايه اجتماعي جنگ خلق برخوردار باشند، آمـال  به ويژه  محلي   هاي  هتود
آرزوهاي آنـان را بـشناسند، شـناخت بالنـسبه دقيقـي از اقـشار وطبقـات              و

 ها و  اجتماعي دشمن و روحياتشان داشته باشند، از ضعف    هاي  همختلف و پاي  
 مطلـع باشـند، از      نيروي خـودي   هاي استراتژيكي و تاكتيكي دشمن و      قوت

هـاي   توانـايي ميدان و منطقه جنگي خود شناخت كافي داشـته باشـند، و از      
با اتكا به چنين كادرهـاي محلـي        . عملي وتشكيالتي معيني برخوردار باشند    

 كشاند و » عمق سرزمينهاي خودي   «وان نيروهاي دشمن را به    ت  مياست كه   
  .نابودشان ساخت

بارهـا كـاك اسـماعيل    . ودحشمت از زمره چنين كادرهاي محلي بـ       
هـاي   ربداران در تقـدير از تـالش      سـ   ميفرمانده نظا ) رفيق پيروت محمدي  (

 » .شـد  مـي اگر ما حشمت را نداشتيم، كارمان خيلي سـخت       «:حشمت گفت 
ــات دشــمن و چگــون  شــناخت وي از منطقــه و راه گي فريــب هــا، از روحي
شـان در    هـا و چگـونگي فعـال و درگيـر نمـودن            دادنشان، از روحيات توده   

. خدمت به جنگ، همه نقاط قوتي بود كه در خدمت سربداران قرار داشت           
 دشــمن بعــدها در تبليغــات ضــد انقالبــي شــفاهي و كتبــي خــود عليــه حتــا

سربداران به وجود چنين نقطه قوتي در ميان سربداران و درمانـدگي خـود              
  .در اين رابطه اذعان نمود
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در جنگـل بـا بيـشترين    دوران انتقـال و اسـتقرار نيروهـاي سـربدار     
هـاي متـوالي حـشمت       روزهـا وشـب   . ه حشمت همراه بود   ب  ميفشارهاي جس 

. ي از يك نقطه به نقطه ديگر جنگـل بـود  ي براي انتقال نيرو در حال راهپيما   
ي مبارزه نظامي و بـا      ها  يهاي مفرط ناشي از شرايط و سخت       در اوج خستگي  

ي هـا   آنو در زير بـار    پاهاي بشدت تاول زده و بيخوابي و گرسنگي مداوم          
 حتـا  رابـه دنبـال  سخت پائيزي حاضر نبود ماموريتي را نيمه تمام بگذارد يا      

 و يا كاري را تعيـين   خود باشد و يا بر مبناي موقعيت شخصي خود مسيري 
ربدار موجب اطمينان خاطر رفقا در      س  ميحضور وي در واحدهاي نظا    . كند

فقاي سـربدار منجملـه    ر   ميا تم  .شتگ  ميشان   آميز ماموريت  انجام موفقيت 
كـاك  . ي وي اطمينـان داشـتند     هـا   يتوانايرهبري سربداران به صالحيت و      

ه مـشورت بـا حـشمت       بـ   مياسماعيل در تمامي موارد تصميم گيريهـاي نظـا        
دادن به خطراتي بزرگ ارتباطات سربداران  حشمت بارها با تن. رداختپ  مي

  .و تشكيالت شهر را كه قطع شده بود، وصل كرد
ي انقالبـي سـربداران     دهاسم و روح حشمت در كوره فروزان نبر       ج

ي كـاك اسـماعيل از ايـن        به پـا   آبان حشمت پا     22در نبرد   . آبديده تر شد  
او . سـاند ر مـي فت و وي را در هدايت جنگ يـاري   ر  ميسنگر به آن سنگر     

 در دست نداشت در پيشاپيش نيرو هاي سـربدار         اي  هكه بجز سه راهي اسلح    
يكبار خود را به چند متري سنگر هاي دشمن رساند . ردب مي به دشمن هجوم

كـه فرمانـده سـپاه    (ي دشـمن  دهاو با زبان محلي بـا فرمانـده يكـي از واحـ     
شروع به صحبت نمود و تحت عنوان اينكه از نيروهـاي      ) پاسداران بابل بود  

ه وي را فريب داد و مجبورش نمود كه از سنگر خود شد ميست و زخها آن
رفقاي ديگر از فرصت استفاده كرده و با تيراندازي بسمت آن . دبيرون بياي

كاك اسماعيل در . مزدور وي را به همان بهشتي كه ميخواست روانه كردند
رفقـاي مـا از چنـان روحيـه و جرئتـي           «:جلسه جمعبندي از اين نبرد گفت     

سـمت دشـمن يـورش      ه  براي كسب قدرت برخوردارند كه بـدون سـالح بـ          
  ».برند مي

تر شد و تزلزالتـي در ميـان         ه شرايط مبارزه در جنگل سخت     زمانيك
بـاد انتقـاد   ه  را افـشا و بـ  هـا  آنبعضي از افراد بروز نمود، حشمت بيرحمانه     

براي او مشكل نبود كه در مقابل انقالبيون سابقي كـه تـاب تحمـل               . گرفت
شرايط جديد مبارزه طبقاتي را نداشتند عليـرغم عالئـق عـاطفي نـسبت بـه                
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حشمت بارها در جنگل    . ضع بگيرد و مبارزه عليه شان را دامن زند        آنان، مو 
همان اندازه كه به    ه  او ب . شان شد هاي  مسئوليتخواهان عزل چنين افرادي از      

از . ورزيد از رفيقان نيمه راه و متزلزلين نفرت داشـت  رفقاي خود عشق مي 
 دسـت  طرف ديگر زماني هم كه نزديكترين يارانش را در مبارزه انقالبي از      

رد و كـ  مـي تر نسبت به دشمن تبـديل        عميق اي  ه اندوه خود را به كين     داد  مي
  .ردب ميتر مبارزه خود را به پيش  قاطعانه

حشمت در جلسات تصميم گيري قيام پنج بهمن مخالف طرح ارائـه            
ولي . اواز لزوم پيشبرد جنگ پارتيزاني در منطقه دفاع نمود   . داده شده بود  

صميم گيري فوق، فعاالنه به اجراي طرح پرداخـت و           مخالفتش با ت    عليرغم
 رفيق مراد و كاك محمد و رفقاي ديگـر مـسير رفـتن بـه شـهر را         به همراه 
  . نمود و از هيچ كوششي براي انجام قيام فروگذاري نكردشناسايي

پنجم و ششم بهمن مردم آمل كسي را در ميان سربداران ديدند كـه          
 را كه در آن بزرگ شده بود مثل    اي  همحل. هيچوجه غريبه نبود  ه  ب شان براي

 كاك اسماعيل چست و چاالك، مغـرور و  به همراه. ناختش  ميكف دست   
شبانه اعـضاي انجمـن   . زميدر ميفت و ر  ميبا وقاراز اين سنگر به آن سنگر        

ــه رضــوانيه را فريــب داد و خلــع ســالح نمــود  جاسوســان و . اســالمي محل
. هاي موش پنهان گشته بودنـد      راخز ترس در سو   آ  ميمجيزگويان رژيم اسال  

 و  هـا   ياللهـ  حزب. هايشان بيرون كشيد   حشمت بسياري از آنان را از سوراخ      
 و بعضي از مزدوران كرد مي شناسايي رژيم را اي تودهجاسوسان اكثريتي ـ 

او ايـن بـار در نقـش دادسـتان          . سـپرد   اعدام سربداران مـي    هاي  هرا به جوخ  
كينه ونفرت ساليان دراز از دشمنان      . نمود يانقالب پرولتري انجام وظيفه م    

او . اختسـ  مي آتشين خود فشرده كرده و نثارشان   هاي  هطبقاتي را در گلول   
 كـه   اي  هبه هر كوچ  . در آن لحظات بيان فرياد رساي انتقام خونين خلق بود         

 كـه راه رفـتن   گرفت ميهاي قرار    ت مورد استقبال گرم توده    گذاش  ميقدم  
. انـست د  مـي بود و رشد اوليه خود را مديون تالش آنان          را از آنان آموخته     

ريدنـد و بـه حمايـت    خ مـي ي وي را بجـان  دهـا اهالي محل حرفهـا و رهنمو     
با شهادت كاك اسماعيل، حشمت . رداختندپ ميبيدريغ از نيرو هاي سربدار 

تـالش  ) رفيق جانباخته رسـول محمـدي    ( رفقاي چون كاك محمد      به همراه 
او توانست . عمل آوردنده منظم نيروهاي سربدار ب زيادي براي عقب نشيني     

او دوباره بـه محلـه رضـوانيه      .  از رفقا را به باغي در كنار شهر ببرد         اي  هدست
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بازگشت تا تعداد ديگري از رفقاي زخمي و گروه پزشـكي را از محاصـره               
 آنـان در محاصـره كامـل نيروهـاي          بـه همـراه   نجات دهد، اما موفق نشد و       

ليكن متاسفانه نتوانستند     پناه گرفتند و   يا نها در خ  ها  آن. دشمن قرار گرفت  
صـبح روز بعـد در درگيـري كـه بـا            . آن شب از شـهر عقـب نـشيني كننـد          

بـدين ترتيـب    . نيروهاي دشمن پيش آمد رفيق حـشمت بـه شـهادت رسـيد            
 او بـا همـان شـهامت و       . زندگي سرشـار از مبـارزه و نـشاطش پايـان يافـت            

نمـايش  ه دشمن بعد از بـ    . رگ را پذيرا شد   جسارتي كه زندگي كرده بود م     
ه گذاشتن جنازه شهداي سربدار براي از بين بردن خاطره قيـام سـربداران بـ       

كـس   هـر .  انقالبـي زد   هـاي   ه دسـت بـه سـركوب تـود        يهـا   Ĥنطرز وحـشي  
كوچكترين كمكي و يا اظهار حمايتي از سربداران نموده بود را به حـبس،              

كساني جرمـشان فقـط ايـن    . ام كشاندپاي جوخه اعده شكنجه، زندان و يا ب  
بيشترين فـشارها را  . ي كرده بودنديبود كه با حشمت روبوسي و ابراز آشنا   

 كـه وي  يها Ĥنخ. به نزديكان و اطرافيان اين كمونيست انقالبي وارد آورد    
حيله عبث  زماني در آن سكونت داشت را مصادره نمود و به هزار دسيسه و

. كمونيـست انقالبـي را از ميـان بـردارد         متوسل شـد تـا خـاطره سـرخ ايـن            
درحاليكه اثرات قيام سربداران و مبارزات رفقاي چـون حـشمت بـر ذهـن               

  .ستمديدگان نقش بسته است
 زمــين را شــخم زد، نبــرد ســربداران بــذرهاي آگــاهي  57انقــالب 

را آبياري نمود تا  ي انقالبي آنها كمونيستكمونيستي را پراكند و با خون  
دشمنان طبقاتي با هـراس     . ب پرولتري پيروزمند رشد نمايد     انقال هاي  هجوان

مدام از اين بذر سرخ عاجز و درمانده ازمقابلـه بـا پايـه گيـري و رشـد آن                    
 60 ـ  57ها در پي انقالب   بتوانند تجاربي را كه تودهها آنهرگاه . اشندب مي

ه بندگي كسب نمودند از بين ببرند آنگا      و بتكان در آمدن زنجيرهاي ستم و      
توانند ادعا كنند كه خاطره رفقاي چون حشمت را نيز از ميان برداشـته               مي
 و رزم دليرانـه     57 پرشـور انقـالب      هـاي   هتواند صحن  زيرا هيچكس نمي  . اند

جوانـان او را    .  بياورد و يادي از حشمت نكند      به خاطر سربداران در آمل را     
 بـه خـاطر   خـشيد   ب  مـي شان جرئت مبارزه كـردن      اي   ههاي كه وي ب    در صحنه 

. آورنـد  شـان را بيـاد مـي     چهره مبلـغ خـستگي ناپـذير      كارگران. آورند مي
. ورنـد آ  مـي  به خـاطر  شان را    آاليش مبارزات  دهقانان سازمانده صديق و بي    

پيشبرد مبارزه مسلحانه  آخرين رزم دالورانه وي بيان جرئت و جسارتش در
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ان داد بـدون     نـش  هـا   توده  نبردي كه به  . اشدب  ميبراي كسب قدرت سياسي     
ي قهرآميـز   ي و مبارزه تا پاي جان و رويـارو        ها  يبزرگترين از خود گذشتگ   

حـشمت  . واند در ميان باشد   ت  ميبا دشمن هيچ صحبتي از انقالب پيروزمند ن       
ه را بـ  » جرئت كنيد و قدرت سياسي را كسب نمائيد        «اين حكم مائوئيستي  

يقـي قـادر   خوبي فراگرفت و بكار بـست، از همـين رو دشـمن بـه هـيچ طر              
  . را از ميان برداردها تودهن قهرمان واقعي اي هنگشت و نخواهد گشت خاطر

 سـتمديده خــصوصيات و  هـاي  ه پرولتاريـاي انقالبـي و تـود   مـسلماً 
همانگونه كه كموناردها بعد ه يرند و بگ مي هاي چنين رهبراني را فرا  قابليت

  :ويندگ ميي از شكست كمون پاريس گفتند، با بانگ رسا به دشمنان طبقات
آهاي بورژوازي وحشتزده تو چه اهميتـي داري؟ بنگـر زيـر ايـن      «
ردي مـرده   كـ   مـي ، انقالبي كه فكر     اي  ه خوني كه بزمين ريخت    هاي  هرودخان

دسـت  ه  نـد، گـوئي بـ     ك  ميزند و بر سر راه تو قويتر رشد          است، جوانه مي  
ابل تو انقالب زيباتر، قويتر و تهديد كنان در مق    . خدايان آبياري شده است   

لرزي همانطور كه وقتي با هفته وحشتناك خون روبـرو           يستد و تو مي   آ  مي
نوشـته اميـل دكهـر از اديبـان         » هفته خـون   «بنقل از (» .لرزيدي شدي، مي 

  )كمون
جـاد  اي  هستوار در را ا مي با الهام از چنين رهبراني با عز      ها  كمونيست

 صحنه نبرد طبقـاتي و  ارند تا درد مي حزبي انقالبي و ارتشي انقالبي گام بر    
ــساب       ــه ح ــد و ب ــان را بگيرن ــام آن ــق، انتق ــگ خل ــونين جن ــدان خ در مي

  .نايات دشمنان طبقاتي رسيدگي كنندج ميتما
بي شك خاطرات رفيق حشمت اللّه اسدي پـور در سـرودهاي ايـن             

  .مي همواره زنده استيتالش دا
  

  باشد كه بازگرديم با خنده و ترانه
  اي خانهآواز فتح خوانيم در جاي ج 

  دشوار نيست هرگز پيچيده كار دنيا
  جرئت كن و خطر كن

  بين فتح قله ها را 
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  رفيق خليفه مرداني
 )سربداران(
  

حـاكم  .  اوين شاهد دادگاهي فراموش نـشدني بـود    65زمستان سال   
. شرع و پاسداران بزدل ارتجاع، هراسان در جاي خـود خشكـشان زده بـود              

 را هـا  آنبود كه ) ابراهيم(يفه مرداني اين فرياد كوبنده رفيق كمونيست خل 
اين چندمين بار بود كه تير گرداننـدگان        . شان ميخكوب نموده بود    در جاي 

ردند شايد بتوان با برگـزاري دادگـاهي        ك  ميفكر  . خورد اوين به سنگ مي   
 هـا  آننمايشي تالفي طعم تحقيري كه خليفه با نبـرد خـود درون زنـدان بـه           

 .چشانده بود، درآورند
: س دادگاه شـروع محاكمـه را اعـالم كـرد و از خليفـه پرسـيد                رئي

ه  چـه موقعيـت خـوبي بـ        كـرد   مـي چيزي براي گفتن داري؟ با خـود فكـر          
اش نقش نبـسته بـود كـه     هنوز تاثير اين فكر بر چهره    . مان آمده است   دست

طرف آخوند مرتجع نشانه رفت ه خليفه از جاي خود برخاست، دستانش را ب
تـو كـه     «:دئولوژي كمونيستي به او گفـت     اي   ه متكي ب  ستوار و ا ميو با عز  

سـپس بـا قـدرت هـر چـه        » !هستي كه من در مقابل تو از خودم دفاع كـنم          
روحيـه جـسور    » !مزآزادي، مرگ بـر امپريـالي      زنده باد  «:تمامتر فرياد زد  

طرف در حركت كرد ه آنگاه ب. كمونيستي خليفه تمام فضا را پر كرده بود
پــس از مــدتي گرداننــدگان دادگــاه و . تــرك نمــودو دادگــاه نمايــشي را 

 وي روان شدند تا شـايد بتواننـد عجـز و      به دنبال خود آمدند،   ه   ب  پاسداران
. زبوني و كينه خود را با شكنجه دوباره خليفـه تـا حـدودي تـسكين دهنـد                 
شكست آنان پيشاپيش معلوم بود؛ چرا كه خليفه، قهرمان و فاتحي از سنگر           

  .مدآ مين بشمار درخشان نبرد در اوي
 اي  ه در چـادر عـشايري در خـانواد        1327سال  ه  خليفه در شادگان ب   

 هـاي   هاو دوران كودكي و جواني خود را در ميان خانواد         . دنيا آمد ه  فقير ب 
هـاي آخـر    در سـال . كارگري شركت نفت در آغاجـاري و اهـواز گذرانـد       

سـپس بـه    . دبيرستان با ادبيات غيرقـانوني انقالبـي و كمونيـستي آشـنا شـد             
.  عليه رژيم شاه فعـال گـشت       دانشجوييدانشگاه شيراز رفت و در مبارزات       
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كار بندد و تا حد امكـان      ه  در دوران سربازي كوشيد آنچه آموخته بود را ب        
خليفه بعدا به استخدام . آگاهي جواناني كه با وي همدوره بودند را باال ببرد

ت عاليـه عـازم     رآمد و پس از چنـدي جهـت تحـصيال         د  ميسازمان انرژي ات  
در آنجا جلب كنفدراسيون احياء گشته و سـپس بـه اتحاديـه             . انگلستان شد 
 بـراي حـضور فعـال در        1357او در آذر ماه     . ي ايران پيوست  ها  كمونيست

نزديك به دو ماه را در تهران گذرانـد و در           . ران آمد اي   همبارزات انقالبي ب  
اران رفـت و در     بعـد از آن بـه گچـس       . هـا فعاالنـه شـركت جـست        تظاهرات
  . آن شهر فعال شداي تودهمبارزات 

 سـوزنده انقـالب بـه هرسـو زبانـه      هـاي  ه زماني كه شـعل    57در سال   
يافــت، در   روز بــروز گــسترش مــيهــا تــودهشيد و مبــارزات عظــيم كــ مـي 
 مختلـف شـهر گچـساران نيـز كـارگران شـركت نفـت و ديگـر                  هاي  هگوش

در . م عليه رژيم شـاه بودنـد   عظياي هزحمتكشان و جوانان شهر درگير مبارز 
 كـه مبـارزه انقالبـي جـاري بـود، حـضور رفيـق خليفـه بچـشم                   اي  ههر نقط 
 انقالبي و راديكالي كه در اين مبارزات شركت         هاي  هخليفه با تود  . ميخورد

 هـاي  هبـا غريـو تـود     . رداخـت پ  مـي داشتند به برگزاري تظاهراتهـاي شـبانه        
ريختنـد و   گ  مـي نه مبـارزه    خشمگين، سربازان مزدور رژيم هراسان از صـح       

بــا . مدنـد آ مــيسـپس بـا جمــع آوري نيروهـاي خــود بـه ســمت تظـاهرات      
 محـل   هـاي   ه در كوچه پس كوچ    ها  توده براي مدتي كوتاه     ها  آنتيراندازي  
تـر از    پيوستند و رزمنـده     دوباره بهم مي   اي  هند و پس از لحظ    شد  ميپراكنده  

تـر    و گـسترده   هـا   تـوده شم  رژيم شاه از خـ    . ندداد  ميقبل به تظاهرات ادامه     
مبارزات كارگران شـركت نفـت در       . لرزيد  برخود مي  ها  آنشدن مبارزات   

در اين ميان، مبـارزه  . افت نقاط مختلف خوزستان نيز روزبروز گسترش مي      
 و تضعيف حركـت      با عناصر اعتصاب شكن و مزدور كه قصد ايراد ضربه         

. فهميد خوبي مي ه  سئله را ب  ن م اي  ه را داشتند حائز اهميت بود و خليف       ها  توده
از اين رو با تمام قوا به افشاء اين عناصر پرداخت و خشم كارگران را براي 

طي اين دوره، خليفه براي افراد پيشرو جلـسات         . مجازات آنان سازمان داد   
از طرف ديگر، او يـك چاپخانـه مخفـي جهـت     . تگذاش ميبحث و مطالعه  

 آورده بـه وجـود   انقالبي هاي هن تودچاپ بروش ساده را با استفاده از امكا      
ي در رابطـه  هـاي  هجمع پيشرو تحت سازماندهي و رهبري خليفه اعالميـ      . بود

با رژيم و ضرورت سرنگوني آن تكثير كرده و همچنين كتب كمونيستي و    
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 يكـي از  به عنواندر اين دوره خليفه . ساختند مقاالت ريز شده را پخش مي   
تحـت تـاثير    . گچساران شناخته شـده بـود     سازماندهندگان اصلي مبارزه در     

صـفوف  ه   از آن پيشروان انقالبـي بعـدا بـ         اي  هفعاليت وي در اين دوره، عد     
  .ي ايران پيوستندها كمونيستاتحاديه 

 در خيابـان، خليفـه نحـوه سـاختن     هـا  تـوده در گرمـاگرم مبـارزات   
بـسياري از جوانـان    . داد  مـي  آمـوزش    ها  آنهاي دستي را به      كوكتل و بمب  

، در  شـد   ميهايي كه در مورد اعتصاب شكنان        البي تحت تاثير افشاگري   انق
در ايـن دوره،    . تندگذاشـ   مـي محل كار يا زيست خائنان بمـب دسـتي كـار            

 مـسايل  برقرار ساخته بـود و بـراي تـرويج           ها  تودهخليفه ارتباط نزديكي با     
مثال در جلسات وسيع منحنـي    . كرد  ميگوناگون از اشكال متفاوت استفاده      

شيد و بـدين طريـق فهـم    كـ  مـي روي كاغذ  ه   را ب  ها  تودهفت و خيز جنبش     ا
  .ردك مي ساده ها تودهتاريخ معاصر مبارزه طبقاتي در ايران را براي 
، خليفه به يارانش رهنمـود   57در حول و حوش روزهاي قيام بهمن        

. ژيـم حملـه برنـد   ر   ميتهيه اسلحه داد؛ با اين هدف كه به مراكز قدرت نظا          
ها و كمبودهاي كه كل جنبش كمونيـستي     با محدوديت  ها  آنكت  ليكن حر 

ايـن جنـبش و     . ، مـشروط گـشته بـود      داد  مـي در ايران را در آن مقطع رنج        
ي ايــران، نــه درك روشــن و صــحيحي از هــا كمونيــستمنجملــه اتحاديــه 

 جنگ خلق باشد داشـت و       توانست  مياستراتژي پيروزمند انقالبي كه فقط      
. هايش را پشت سر گـذارد      ماني كوتاه عقب ماندگي   نه قادر بود در مدت ز     

هاي كه ميان جريـان      سرعت وقايع، كوتاه مدت بودن دوران قيام و سازش        
ها و ارتش شاه پشت پرده انجام شـده         و امپرياليست  ها  تودهمسلط بر جنبش    

 اي  تـوده بود، همه را غافلگير كرد و مانع از ادامه و تعميق مبارزه مـسلحانه               
  .گشت

پـاي سـازماندهي يـك      ه  ، خليفـه بـ    57ه متعاقب قيام بهمـن      در دور 
چماقداران هوادار ارتجاع . نمايشگاه كتاب و عكس در شهر گچساران رفت      

 هـا  تـوده  و هـا  آنن نمايـشگاه حملـه كردنـد و بـين     اي هتازه بقدرت رسيده ب  
 و اعتقــاد هــا تــودهخليفــه بــا ايمــان بــه قــدرت و توانــايي . درگيــري شــد

 و جـديت و پيگيـري توانـست ايـن مبـارزات را            ونيزمكمـ استراتژيكش به   
كساني كه با او ارتباط داشتند، جديت وي در كار انقالبي . سازماندهي كند

خليفه در جذب نيروي جديد بر بـستر ايـن مبـارزات            . ردندك  ميرا تحسين   
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درستي ضرورت تبديل كيفيت يك خط كمونيستي به كميت ه توانا بود و ب
  .هاي پيشاهنگ كمونيست را دريافته بود ثير سلولدر پراتيك، ضرورت تك

ي كـه خليفـه درگيـرش بـود كـار در بـين              هـا   هيكي ديگر از عرص   
سـال   رفيـق خليفـه يـك     . دانشجويان و استادان كمونيـست و انقالبـي بـود         

تحصيلي را در كاشان به سازماندهي دانـشجويان و اسـتادان پرداخـت و در           
او در ايـن  .  اسالمي قرار گرفـت پايان سال تحت تعقيب مزدوران جمهوري  

 در جـذب و سـازماندهي نيـروي جديـد هـوادار      اي هدوره نيز نقش برجـست   
 نماينـده اتحاديـه     بـه عنـوان   در همين دوره بود كـه خليفـه         . سازمان داشت 

ي ايران در كانون مستقل اسـتادان و دانـشگاهيان ـ متـشكل از     ها كمونيست
 يكي از افراد به عنواناو . تدانشگاهيان كمونيست و انقالبي ـ شركت جس 

.  گرفـت به عهده هسته مركزي اين كانون، مسئوليت نوشتن بيانيه كانون را          
تـر از   تـر و انقالبـي   متني كه خليفه تهيه كـرد موضـعي در مجمـوع صـحيح         

. اشـت د  ميبرخورد كلي سازمان مـا در آن دوران در قبـال جمهـوري اسـال              
م زسازماني نيز با اپورتـوني     هاي  ه در حوز  1359بحث هاي دروني وي بسال      

ي ايران در برخورد به هيئت حاكمه در ها كمونيستراست غالب بر اتحاديه 
  .تضاد بود

در آن مقطـع، بـسياري از   . رسيد  فرا1360چندي بعد گرهگاه سال    
طلبـي و     بـه دره انحـالل     كمـونيزم ي مـدعي انقـالب و       ها  ناها و سازم   گروه

امـا در مقابـل، اتحاديـه       .  سقوط كردند  روي از طبقات ديگر    انفعال و دنباله  
ــست ــا كموني ــي ـ      ه ــدالي سياس ــي ج ــود و در پ ــت خ ــران در اكثري ي اي

ي تدارك قيـامي مـسلحانه      به پا ايدئولوژيك با اقليت اپورتونيست سازمان      
رفت كـه جايگـاهي تـاريخي در جنـبش كمونيـستي ايـران يافـت و نقـش                   

ايـن قيـام   . يفـاء نمـود   در ادامه حيات پيـشاهنگ پرولتـري ا      اي  هكنند تعيين
رفيق خليفـه بعـدها     . آغازگر گسست از انحرافات گذشته در سازمان ما شد        

اين خون سرخ رفقاي سربدار  «:جايگاه قيام سربداران را چنين ترسيم نمود      
ماست كه زنگار خط راستي كه اتحاديـه در دوره انقـالب در مـورد هيئـت      

بـا اتكـاء بـه خـط     حاكمه داشـت را ميزدايـد و راه كـسب قـدرت سياسـي          
  ».گذارد كمونيستي را جلو مي

 وارد آمـدن ضـربه   به دنبـال در دوره پس از قيام سربداران و سپس  
كه بخشي از ياران   بر پيكر سازمان ما، زماني1361سال ه سراسري ارتجاع ب
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 برآمـده و انحـالل طلبــي نـسبت بــه    كمــونيزمگذشـته در پـي نفــي اصـول    
 بـه عنـوان  او كـه  . ، خليفه استوار ايـستاد  و انقالب را پيشه كردند    كمونيزم

صفوف جنبش پيوسته بود در روند تكاملي       ه  يك روشنفكر طالب انقالب ب    
سـطح مبـارز آگـاه راه       ه  ترين جايگاه طبقاتي را برگزيـد و بـ         خود، انقالبي 

در . سطح يك روشنفكر پرولتر ـ ارتقاء يافـت  ه ي بشريت ستمديده ـ ب يرها
ند و توانـست   مـي هـاي كـه ديگـر بـسياري ن        روزهاي سـخت مبـارزه، در روز      

بـه    واستند عنوان انقالبي و كمونيست بودن را صاحب باشند، خليفـه  خ  مين
ي برگزاري شوراي چهـارم رفتـه و در آن     به پا  ساير رفقاي پيگيرش     همراه

. دوران حساس و تاريخي پرچم سرخ كمونيستي را برافراشته نگـاه داشـتند        
 و 1361 در فاصله كوتاهي بعد از ضربه ا.ك.تشكيل كميته موقت رهبري ا

تالش شبانه روزي اعضا آن براي حفـظ و برقـراري ارتباطـات ميـان افـراد       
بازمانده سازمان و مقابله با جريان قدرتمنـد انحـالل طلبـي و رويزيونيـسم،               

.  ثمــر داد و شــوراي چهــارم ســازمان تــشكيل شــد1362بــاالخره در بهــار 
ر جمعبنـــدي از گذشـــته اتحاديـــه همانگونـــه كـــه بعـــدها ســـازمان مـــا د

ايـن شـورا، نقطـه       «:نوشـت » با سالح نقـد    «ي ايران در جزوه   ها  كمونيست
اهميـت و ارزش واالي شـوراي چهـارم    . عطف پروسه بازسازي سازمان بود    

ــ تـشكيالتي ايـن شـورا محـك           كه با مصوبات سياسي    سازمان، پيش از آن   
 مواجهـه بـا امـواج       دئولوژيك و خـدمت تـاريخيش در      اي   هخورد، با جايگا  
در . طلبي و گرايشات ضد كمونيـستي اسـت، معـين گـشت            قدرتمند انحالل 

 انقالبي، و بزير سـوال كـشيدن حـزب و حزبيـت             كمونيزمبازار نفي    آشفته
، گروهـي  ماركـسيزم پرولتري، در عرصه تاخـت و تـاز توبـه كننـدگان از       

 مي عمـو  كوچك اما معتقد به اصول، آرمان و راه پرولتاريا خالف جريـان           
شك (مصاف خطر شايع انحالل طلبي و اگنوستيسيم  ه  نا كردند، آگاهانه ب   ش  

شتافتند و با برگزاري شوراي چهـارم اتحاديـه، تاكيـدي روشـن و              ) گرائي
در واقـع شـوراي     . عملي بر ضرورت حياتي سازماندهي كمونيستي نهادنـد       

يط دوره مبارزه سخت عليه تسليم طلبي در مقابل شـرا          چهارم محصول يك  
 حـاد بـراي حفـظ و تثبيـت دسـتاوردهاي      اي هدشوار و همچنين نتيجه مبارز 

رشـته اصـول حيـاتي و مهـم       به تثبيت يـك كاري كه مسلماً  . سربداران بود 
  ».سياسي ـ ايدئولوژيك نياز داشت

رفيق خليفه در يكـي از جلـسات شـوراي چهـارم چنـين جمعبنـدي          
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شـان موفـق     در عمـل كميته موقت رهبري و هيئت مسئولين مجموعاً  «:كرد
و يك درس هم از ايـن      . دليل آن همين است كه ما االن اينجا هستيم        . بودند

توانـد شـكل    زمـان مـشخص مـي    هر كه عمل انقالبي در  گيرم، اين  عمل مي 
پـيچ   در آن تنـد   ) هـا  پـس از دسـتگيري    (درآن مقطع   . مشخصي داشته باشد  
ظ كردنـد و بنـا بـر         اين بود كه تشكيالت را حف      ها  آنتاريخي عمل انقالبي    

 دهد، اين و اين عمل درسي هم به ما مي       . شما بر گويم درود   مي ها  آناين به   
عـد  ب  ميك» .كه من اگر در آينده چنين وضعي پيش آمد همين كار را بكنم   

بهـروز  (و رفيق محمـود  ) بهروز فتحي(كه رفيق خليل     از اين تاريخ، زماني   
گير و اعـدام شـدند، خليفـه        دو تن از رهبران شوراي چهارم دسـت       ) غفوري

 از رهبران برجسته كمونيـست، و در شـمار         ها  آن «:درباره آنان چنين گفت   
 گوناگون منجمله در سازماندهي شوراي چهار       هاي  هفعالترين افراد در عرص   

خليفه خود پيگيرانه درسـي را كـه        » . را سرمشق قرار داد    ها  آنبايد  . بودند
ش از خليل را بكار بـست       هاي  هوختدر شوراي چهار از آن صحبت كرد و آم        

و جهت حفظ تشكيالت مانند مردمـك چـشم و ادامـه راه در تنـدپيچها بـه                  
 كه بسياري اي هدر شرايط و جو پليسي آن دوران، در دور. فعاليت پرداخت

از مبارزان سابق شانه از زير بار وظايف و رسالت انقالبي خالي كرده بودند         
 توفان مبارزه طبقـاتي غربـال گـشته    و صفوف جنبش كمونيستي در جريان 

 هـاي   مـسئوليت بود، خليفه به تالشي شبانه روزي پرداخـت، جـرات قبـول             
خليفـه بـا    . ي سـازمان درآمـد    يـ خود داد و به عضويت كميته اجرا      ه  بيشتر ب 

هاي تعقيب  هاي امنيتي و طرح  و ابتكار عمل داماي تودهاستفاده از امكانات  
اركات و نقل و انتقال امكانات سـازماني را          و امر تد   كرد  ميرژيم را خنثي    

  .ردب ميبا موفقيت به پيش 
 پليسي كـه بـر تـشكيالت مـا          اي  ه ضرب به دنبال  64در شهريور سال    

 اي ه نـوين درگيـر مبـارز   اي هاو در عرصـ . وارد آمد، خليفه نيز دستگير شد  
بـه  رفيق خليفه كه در مبارزات گوناگون پرورش يافتـه بـود   . حياتي گشت 

 يكي ديگر از سنگرهاي نبـرد  به عنوان ديگر رفقاي رزمنده به زندان  همراه
طبقاتي نگريستند و بـا اسـتواري بـر ايـدئولوژي كمونيـستي و آگـاهي بـه          

ه  براي نسل بعـدي انقـالب بـ      كمونيزم كه جهت پيمودن راه      اي  هارزش توش 
بـدون  . سوي حصار اوين برافراشـتند  گذارند، پرچم رزم را در آن    جاي مي 
حيه رزمنده خليفه و رفقاي هم سنگرش ناشي از آگـاهي و اعتمـاد      شك رو 
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ايـن رفقـا در نبـرد دشـواري كـه           .  داشـتند  كمونيزمراسخي بود كه به امر      
 درگيرآن بود، آبديده گـشتند ـ   61سازمان ما در سالهاي بعد از ضربه سال 

اين نبردي حياتي بود كه بعد از شكست انقالب جهـت بازسـازي نيروهـاي               
 جمعبندي    جريان يافت و طي آن از تجارب مثبت و منفي گذشته            اتحاديه

شد و با موج روحيه باختگي در صفوف جنبش كمونيستي و انقالبي ايـران              
  .مقابله و از ايدئولوژي پرولتاريا دفاع شد

ند و سعي گرفت ميكار ه الش خود را بت ميبار تما مزدوران رژيم هر  
 بـراي درهـم شكـستن روحيـه و          اي  ه تـاز  هـاي   هها و نقش   ند كه طرح  كرد  مي

آنان از زندان انفرادي    . ايدئولوژي كمونيستي خليفه و رفقايش، ارائه دهند      
ــا روش ــه ت ــدئولوژيك و   گرفت ــشار اي ــاگون شــكنجه جــسمي، ف هــاي گون

. جـاي نرسـيدند  ه  روحي تا وعده و فريب را بكار بـستند امـا بـ             هاي  هشكنج
هـا و   ا براي شكستن روحيهسپس تصميم گرفتند توابين و خود فروختگان ر   
ايـن تـوابين مـسئول اداره     . نيز جاسوسي بـه بنـد زنـدانيان مقـاوم بفرسـتند           

. بسياري امور در رابطه با زندانيان در بندي شدند كه خليفه نيز در آنجا بود              
ن تدبير ارتجاع آغـاز     اي   ه را علي  اي  هخليفه و رفقاي ديگر مبارزه تكان دهند      

ي تـدارك و سـازماندهي دو       بـه پـا   رح دشـمن    ن طـ  ايـ    ه عليـ  هـا   آن. كردند
هـا عليـه تـوابين و      خليفه يكي از رهبران اين اعتـصاب      . اعتصاب غذا رفتند  

ايـن مبـارزات بـه مـوج وسـيعي در زنـدان اويـن و                . وادادگان زنـدان بـود    
كه يكي از آخوندهاي ارتجاعي  عد، وقتيب  ميك. ي ديگر دامن زدها آنزند

 و انقـالب در حـضور   كمونيزماني عليه اوين طرح يك گردهمايي و سخنر     
زندانيان را ريخته بود تا بار ديگر زوزه توبه كردن و تن دادن به جمهـوري       

 ديگـر رفقـا   بـه همـراه  اسالمي و ايدئولوژي ارتجاعيش را سر دهد، خليفـه     
هم ريخته، سـالن را تـرك كردنـد و بـار ديگـر              ه  طبق نقشه قبلي جلسه را ب     

  . گذاشتندحسرت را بر دل دشمنان باقي
ي بردند، يكـي    يهنگاميكه خليفه را براي چندمين بار به اتاق بازجو        

ر برابـر اسـتواري     د  مي جـس  هـاي   هثمـر بـودن شـكنج      از جالدان اوين كه بي    
او با لحني . ايدئولوژيك او را دريافته بود، كوشيد از دري ديگر وارد شود

ايي و ببـين بهتـر اسـت سـر عقـل بيـ       «:به اصطالح منطقي بـه خليفـه گفـت       
كنم بهتر است كتابي به      من فكر مي  . ه چه چيزهايي را قبول داشتي     ك  ميبفه

تو بدهم كه آن را بخواني و بعد از يك هفته موضـوعش را بـرايم تعريـف                  
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خليفـه در حـالي كـه از كـودني          » .كني و بعد كتابهاي ديگري بتو ميـدهم       
ها پـيش    من سال . خيلي مسخره است   «:اش گرفته بود پاسخ داد     بازجو خنده 

ـ  د كردم ور  مياين ايدئولوژي شما را از لحاظ عل    كمـونيزم دئولوژي ايـ  ه ب
هرگـز  . بيخود زحمت نكـش . كنم معتقد شدم و كماكان بر آن پافشاري مي      

در همين روزها بود كه خليفه همين » .امكان ندارد كه آن را زير پا بگذارم       
ود و بـه خـارج از    پر مفهوم از شعر شاملو حك نمـ  اي  هپيام را در قالب قطع    
او بـدون  » جستن، يافتن و آنگـاه بـه اختيـار برگزيـدن      «:زندان فرستاد كه  
حاشـا، حاشـا كـه     «:ن قطعه را با خود زمزمه كـرده بـود  اي   هشك بارها ادام  

  ».هرگز از مرگ هراسيده باشم
ه نفـر از    نـ   مي مـزدوران جمهـوري اسـال      1365در ميانه اسـفند مـاه       

ارتجـاع زخـم   . بـود هـا  آن كـه خليفـه يكـي از    دار آويختنـد  ه  رفقاي ما را ب   
 را هـا  آن هم هراس داشت؛ از اينرو ها آنز اجساد ا ميخورده جمهوري اسال  

شان بـراي دانـستن نـشاني مـزار،     هاي  همخفيانه دفن كرد و به تقاضاي خانواد      
عد از ترس اينكه مـاجرا بـاال بگيـرد و گـروه           ب  ميولي ك . جواب سرباال داد  

 بـا خبـر   هـا  آنزندانيان سياسي از تعداد اعـداميان و نـام   بيشتري از خانواده  
ارتجـاع از ايـن   . شان گفـت هايـ   هشوند، باالخره محل مزار رفقا را به خانواد       

 و اهـداف عـالي      هـا   ي مبارزات، از خودگذشـتگ    ها  تودهمسئله غافل بود كه     
 نقطـه  ها آنياد و راه . نندك ميرهبران كمونيست خود را هيچگاه فراموش ن  

مقاومت و رزم قهرمانانه و سـپس مـرگ         . ستها  توده مداوم براي    جوششي
) گروهـي از رهبـران و اعـضاي سـازمان مـا     (سرخ خليفه و ديگـر يـارانش     

ها و عملكردشان    ناختند و با ايده   ش  ميي كه آنان را     ها  تودهتاثيري بسيار بر    
  .آشنا بودند، باقي گذاشت

بـرد الهـام بـسيار      هاي انقالبي سراسر جهـان نيـز از ايـن ن           مائوئيست
 : چنين نوشت  اي  هكميته جنبش انقالبي انترناسيوناليستي طي بياني     . گرفته اند 

هاي خصم به اهتـزاز   اين رفقا درفش تابان انقالب پرولتري را در سياهچال    «
ي انقالبـي و    هـا   Ĥندر آوردند و همين موضع، يعني دست نكـشيدن از آرمـ           

هديدي نسبت به رژيم خمينـي    خوار شمردن تسليم طلبي و خيانت، آنچنان ت       
 سـبعانه وادار  اي همد كه وي را همچون جانور وحشي به حمل       آ  ميحساب  ه  ب

  .نمود
موضع شجاعانه رفقاي جانباخته ما بسيار دورتر از ديوارهاي زندان           
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  ».گوش خواهد رسيده  وراي مرزهاي ايران بحتااوين و 
 رژيـم    كـه  اي  هدر دور  «:هاي تركيـه نيـز چنـين نوشـتند         مائوئيست

 را عليه انقالب سازمان داد، اين رفقـا         اي  هجمهوري اسالمي هجوم همه جانب    
هاي وارد بر پيكر اتحاديه، براي بازسازي سـازمان      براي مرهم نهادن بر زخم    

هاي ارتجاع، وظـايف     و جهت آغاز دوباره جنگ خلق، در دشوارترين سال        
  . جدي بدوش گرفتندهاي مسئوليتو 

ي هـا  آن كه در زنداي  هاين رفقا و نقش نمون    عزم انقالبي و جسارت     
هـاي ارتجـاعي     مثابه يكي از هارترين و كورترين رژيم      ه  ب  ميجمهوري اسال 

 قادر به درك وظيفه انقالبي بـر     ها  آندهد كه    دوران بازي كردند، نشان مي    
  هيچ مالحظه كاري و به بهاي جـان        هاي خود بوده و اين وظيفه را بي        دوش

 ها توده به توان ها آنعزم و جسارت، شاهد اعتماد عظيم اين . پاسخگو شدند
در انجام انقالب است ولي مهمتر آنكـه، ايـن اعتمـاد بـر درك همـه جانبـه           
ماترياليستي ـ ديالكتيكي استوار بوده و شـاهدي بـر درك اهميـت انقـالب      

 در شرايط ايران براي پرولتارياي بين المللي و ستمديدگان جهان ـ خصوصاً
 زد، بيشتر از آن را رقم مي... آنچه شجاعت انقالبي رفقاي ما. استكنوني ـ  

 ذهنشان سرچـشمه  تواناييور در قلبشان براي انقالب باشد از     كه آتش شعله  
  ».گرفت مي

رزم رفقاي جانباخته از سوي حـزب كمونيـست انقالبـي ـ آمريكـا      
 در مبــارزه و در مواجهــه بــا مــرگ، هــا آنپايــداري  «:چنــين ســتايش شــد

ايـن پيـام   .  از مرزها نيز عبـور كـرد     و  كه به سرتاسر ايران رسيد     شد  مياپي
همچون خنجريست كه وحشت مرگ را به قلب رژيـم خمينـي و مـرتجعين             

ه اعتمـاد بـس   كـ  مياين پيام قهرماني اسـت ـ پيـا   . ردب ميسراسر جهان فرو 
  ».نگيزدآ مي ي مبارزه انقالبي در ايران را بريعميقتر به پيروزي نها

ي هـا   آن شورانگيز نشاندهنده بعد و تاثير مبارزه گـرد        هاي  ه بياني اين
ــت  ــاني ماس ــد جه ــه واح ــانش در  . طبق ــاني در رزم قهرمان ــاي جه پرولتاري

 پـرچم سـرخ ايـدئولوژي و آرمـان      چارگوشه عـالم پيـام در اهتـزاز بـودن     
  .يندب ميخويش را 

اينك بر مـزار رفيـق خليفـه مردانـي و ديگـر يـاران كمونيـستش،                 
ينـد و بـه خوانـدن سـرود و دادن شـعارهاي ضـد       آ مـي  گرد  مداوماً ها توده

دل ب مياينجا خود به رزمگاهي ديگر عليه جمهوري اسال. ردازندپ ميرژيمي 
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همين خاطر است كه رژيم بارها سعي نموده با كمك بلدوزر ه گشته است؛ ب
هيچوجـه موفـق نگـشته      ه  كلي از بين ببرد ولـي بـ       ه  اين مكان خطرناك را ب    

ندند كه راه آن قهرمانـان را  ب مي با يكديگر عهد ها تودهدر اين نقطه،    . است
شان را از رژيم ارتجاعي جمهوري اسالمي و نظام ستم و            ادامه دهند و انتقام   

 از هم اكنون پيكـر مـتعفن جمهـوري     ه تصورشك مياستثمار بگيرند ـ انتقا 
اين ميان پيـشرواني    در  . فكندآ  ميلرزه  ه  اسالمي و اربابان امپرياليستش را ب     

ذارند كه با تالشي روزافزون در پـي دسـتيابي بـه انقالبـي          گ  ميصحنه  ه  پا ب 
 انقالب كه امروز بر مزار هاي هنغم. ترين فلسفه و مسلح شدن به علم انقالبند

ود سرانجام همـصدا بـا غـرش تفنگهـاي      ش  مياين رهبران كمونيست زمزمه     
 و   كـسب قـدرت سياسـي   جنگ خلق به سرود رهايي تبديل خواهد شـد و    

مپرياليستي را مژده خواهـد      ا  ميكن ساختن نظام جهن    سوي ريشه ه  حركت ب 
  .داد

هاي كه رفيق خليفه مرداني از زندان به بيرون فرسـتاد، حـاوي              نامه
 و فداكاري ها يهاي بود كه بر خوشبيني انقالبي، دورنگري، قبول سخت  پيام

آگاهانه به تضادهاي واقعي جهت تحقق آرمان انقالبي، و ضرورت برخورد 
 اي  هصبح زود پا شدن و قصد فتح قل        «:او نوشت . تگذاش  ميپيش پا تاكيد    

از البرز سـرفراز را كـردن ـ آنهـم در سـرماي ايـن روزهـا ـ چيـز ديگـري           
  1365 آذر ماه 5ـ » .است

ايـن هـر   . البته فهميدن واقعيت قدم اول حقيقت بـين بـودن اسـت    «
ي نينجامـد،   يي نيست و اگر به حقيقـت جـو        چند الزم است ولي هرگز كاف     

همينطـور در مـورد مهربـان بـودن، كـه اگـر             . كشد  به تسليم طلبي مي    حتماً
  1365 دي ماه 7 –» .يونددپ ميمنطقي نباشد به درياي دوست داشتن ن

 بـدون  هـا  آنآزمايشهاي مهمتري در پيش داريد كـه موفقيـت در         «
. ين به قيمت جان خواهد بـود       زنده بودن است و بنابرا     شك مهمتر از صرفاً   

   1365 دي ماه 7ـ » !فهمد زندگي زيباست و چرا آنگاه است كه آدمي مي
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  رفيق داريوش صابري 
 )سربداران(
  

نديـشند و   ا مـي شان   يها  ناها و آرم   آنانكه به خلق زحمتكش و رنج     «
شان مرگ   دهند مرگ ي خلق از دست مي  يتمام هستي خود را به خاطر رها      

  ».شان در خاطره خلق است  آغاز جاودانگيارزنده و سر
 در  1334او در سـال     . رفيق  جانباخته داريوش صابر اين چنين بود       

يك خانواده كارگري در آبادان متولد شـد ، پـدرش از كـارگران صـنعت                
نفت بود و همان سالها در اثر تصفيه ضد خلقي رژيم شـاه از شـركت نفـت       

. اش به تهران آمد به همراه خانوادهبعد از اخراج پدر ، داريوش  . اخراج شد 
او از همـين    . پس از پايان دوره اول دبيرسـتان وارد هنرسـتان صـنعتي شـد             

ها مبارزه خويش را آغاز كرد و در محيط تحصيلي خويش در پيـشبرد            سال
پس از پايان تحصيالت به سربازي رفت و . مبارزه وسازماندهي آن فعال بود

. ه داد و بسياري از رفقايش را در اينجـا يافـت   در پادگان نيز به مبارزه ادام  
پـس از پايـان سـربازي بـه آبـادان رفـت و در آنجـا نيـز بـه سـهم خـود در            

 پـس از فاجعـه      به ويـژه  او در مبارزات مردم آبادان      . سازماندهي كوشا بود  
سينما ركس ، در تشكل و هماهنگي مبارزات مردم آبادان نقش بسيار فعالي      

هي و آگاهي كارگراان پااليـشگاه شـركت داشـت و           او در سازماند  . داشت
كوشيد در ميان كارگران  او مي. يستادا مي از كوشش و مبارزه باز ن     اي  هلحظ
 سياسي و انقالبي تشكيل دهد و نسبت به رسالت خود خوب آگاه        هاي  ههست
ي انقالب تنها يك راه وجـود دارد و  يبراي پيروزي نها  « :گفت  مياو  . بود

ل طبقه كـارگر و تحـت رهبـري سـازمان مخـصوص بـه               آنهم شركت مستق  
  ».خودش

لنينيــست آگــاه و كمونيــستي  - رفيــق داريــوش يــك ماركسيــست
بايـد بـا   « :گفت مي باور نداشت و ها تودهانقالبي بود او به مبارزات جدا از     

او تمـام هـستي و فعاليـت        » . انديـشيد  ها  آن زيست و با     ها  آنمردم بود و با     
او از . ي زحمتكـشان و طبقـه كـارگر ايـران نمـود          خود را صرف سازمانده   

ي اين طبقه آشنا بود ها يدامان طبقه كارگر برخاسته و بارنج و فقر و بدبخت        
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  . نهادها آنو سرانجام جانش را بر سر خدمت به 
رفيق داريوش در روزهاي اوج انقالب در ارتباط با انجـام وظـايفي     

 و قيـام تهـران فـرا       گرفـت   مي انقالب باال .  داشت به تهران آمد    به عهده كه  
گـران قهرمـان تهـران دژهـاي مـستحكم           ، قيام 1357 بهمن   22در  . رسيد مي

نـد و رفيـق صـابر نيـز در     كرد مـي ارتجاع را يكي پـس از ديگـري تـسخير      
شكـست و تـسخير       سنگرهاي دشمن را در هم مـي       ها  آنشان و همراه با      ميان
نبايـد   «:گفت ميرفته بود و    او مبارزه مسلحانه را با جان و دل پذي        . ردك  مي

  ».از مرگ ترسيد
ي شركت داشت يبهمن در تسخير پادگان نيروي هوا 21 او در روز 

 بهمـن در كنـار سـاير        22در روز   . زميـد ر  ميگران   و در صفوف مقدم قيام    
همرزمانش به پادگان جمشيديه يورش برد و در حمله قهرمانانه در حاليكـه             

 جـالدان شـاه جـان    هـاي  ه به ضرب گلولـ سرودهاي انقالبي را بر لب داشت    
باخت و در كنار صدها انقالبي و كمونيست ديگري كه در ايـن قيـام جـان           
باختند بر خاك افتاد و خون سرخش پرچم ظفرنمون طبقه كارگر ايران را             

  .گلگون تر كرد
مبـارزه بـراي آزادي      «رفيق جانباخته داريوش صابر ، عضو گـروه       

زنـدگي  . ليكن پر بار و سازنده بود        تاه ، و  زندگيش كو . بود» طبقه كارگر 
او مبارزه در راه آزادي طبقه كارگر و جانباختنش نيز نه نقطه پايان بر ايـن    

آرمـان و خـاطره او هميـشه      .ر ادامه و تكامـل آن بـود       د  ميزندگي، بلكه گا  
زنده است و در همه نبردها و هر كجا ظلم و استثمار هست و هـر كجـا كـه     

مـا يـاد او را      . بخـشد  هـا گرمـي مـي      مـد، يـادش بـه دل      زر  مـي طبقه كارگر   
گـان انقـالب    دهيم و بر او و همه جانباختـه  اشته، راهش را ادامه مي    د  ميگرا

ي يبنديم كه در راه ادامه انقالب تا پيـروزي نهـا   فرستيم و عهد مي    درود مي 
  .از پاي ننشينيم 
  !اش گرامي و راهش پوينده باد  خاطره



 116  قسم به خونتان رفيقان

  سرا  اهللا چمن رفيق رحمت
 )سربداران(
  

 )مائو(» فرودستان از همه هوشمندتر و نخبگان از همه نادان ترند«
المللـي   م بـين  ز گوشخراش بورژوازي و رويزيـوني     هاي  هاز پس نعر   

، يـك مـسئله اساسـي قابـل رويـت اسـت؛       » مـرد كمـونيزم  «مبني بر اينكه 
هـا بـراي    الشتـ   ميردد و تما  گ  مي كه همواره موجب وحشت آنان       اي  همسئل

 براي ادامـه حيـات   ها آن: ماند و آن اينكه ثمر مي پنهان نگاه داشتنش نيز بي  
. شان مجبورند گوركنان خود يعني پرولتاريا را در هر لحظه بيافرينند      انگلي

، از البـالي    كمـونيزم در نتيجه نيـاز بـه سـازماندهي جامعـه نـوين، نيـاز بـه                 
 تحتاني  هاي  هو تود تضادهاي جامعه طبقاتي و در زندگي روزمره پرولتاريا         

از همين . هدد ميبيش از پيش حس شده و خود را به اشكال گوناگون بروز   
سـرنگوني قهرآميـز تمـام شـرايط اجتمـاعي           « و كمونيزمده  اي  هرو است ك  

، بيرون كشيدن جهان از چنگال غاصبان كنـونيش و از بـين بـردن               »موجود
. اشـد ب  مـي زنـده   شكال ستم و استثمار و تمـايزات طبقـاتي همـواره            آ  ميتما

وان ديـد كـه     تـ   مـي ترين و بارزترين بيان مـادي ايـن امـر را زمـاني               فشرده
 كه بواقـع  ها آن تحتاني ـ از ميان  هاي هپيشرواني از صفوف پرولتاريا و تود
 دسـت   كمـونيزم دئولوژي و علـم     ايـ   هــ بـ    چيزي براي از دست دادن ندارند     

رين نحـوي قدرتمنـدي   ردازنـد و بـه بهتـ   پ مـي يابند و در راهش به نبـرد     مي
  .ذارندگ مي انقالبي را به نمايش كمونيزم
يكي از پرولترهاي جواني كه زنـدگيش تبلـور نيـاز عاجـل طبقـه                

اهللا چمـن سـرا     كارگر براي مبارزه در راه جامعه نـوين بـود، رفيـق رحمـت             
 در يكي از روستاهاي جنوب 1343رفيق رحمت در سال . نام داشت) تقي(

ه روستاي مـادريش بـ    . قير دهقاني چشم به جهان گشود     آمل و در خانواده ف    
 و  42بر اثر رفرم ارضي شاه و اربابان امپرياليستش در سـال            » آلشرود «نام

پـدرش چوپـان فقيـري      . خانه خرابي دهقانان، از صحنه گيتي حذف گشت       
 خيل دهقانان فقير منطقه مجبور به فروش نيروي كار خود به همراهبود كه 

رحمت دو سـاله  . ها و ايجاد تونل بود هراز و كندن كوه  براي احداث جاده    
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واسـطه نبـود هيچگونـه     ه  فرسا و ب   بود كه پدرش در اثر كار سخت و طاقت        
خانواده رحمت مجبـور  .  در گذشتاي  هامكانات درماني در اثر بيماري ساد     

به مهاجرت به شهر گشت تا با فقر و فالكت زندگي شـهري دسـت و پنجـه      
رحمـت نيـز بـه      . ر اثر گرسنگي و بيماري در گذشت      خواهرش د . نرم كند 

دليل سوء تغذيه از رشد طبيعي و مناسب محروم ماند و تا چهار سالگي قادر 
 تحتـاني و    هـاي   ه زنده ماندنش مانند اغلب كودكان تود       به راه رفتن نبود و    

  .چيز بيشتر در اثر شانس و تصادف بود بي
 و روستا مجبور شد بـه       مادر رحمت مانند بسياري از زنان فقير شهر       

خدمتكاري در خانه توانگران روي آورد تا در ازاي فروش نيروي كارش،            
ش هاي ه مرفه براي سيركردن شكم خود و بچ       هاي  هاز غذاهاي اضافي خانواد   

گـاهي زنـدگي محقرانـه خـود را از           از چنـد   دسـت آورد و هـر     ه  چيزي بـ  
 جـوي رشـد كـرد    رحمت در شرايط و.  به خانه ديگر منتقل نمايد   يها  Ĥنخ

اش روابط و برخوردهـاي اربـاب منـشانه، مردسـاالرانه، ريـش              كه مشخصه 
آميـز   ي زشت و احمقانه و رفتـار متفرعنانـه و تـوهين        ها  يسفيدي، امر و نه   

 مرفه و نيمه مرفه شـهر، نـسبت بـه سـتمديدگاني        هاي  هرايج در ميان خانواد   
مجبـور بـه   رحمت از همـان كـودكي از يكـسو      .  خانواده رحمت بود    چون

شركت در كار خانگي بود و از سوي ديگر هر از چند گاهي به كارهاي از          
شدت . رداختپ ميقبيل پادوي بازار و كارهاي ساختماني و باغباني و غيره 

دليـل يـك   ه  سـال بـ  2حدي بود كه رحمـت بـه مـدت         ه  توجهي ب  فقر و بي  
 اثر فقر در. شكستگي ساده استخوان پا مجبور به لنگيدن و درد كشيدن بود   

. زحمت توانست تا سوم راهنماي بـه تحـصيل ادامـه دهـد    ه و تنگدستي او ب 
دليـل نيـاز بـه      ه  بعدها زماني كه به يك انقالبي كمونيست بـدل گـشت و بـ             

بـسياري   «:گفـت   مـي مطالعه ضرورت آنرا ديد كه سواد بيشتري بيـاموزد،          
حـصيل و   نند من به دليل بي استعدادي و تنبلي نخواستم بـه امـر ت             ك  ميفكر  

اي بود كـه در آن        شرايط زندگي  به خاطر  آموزش بپردازم حال آنكه دقيقاً    
  ».قرار داشتم، شرايطي كه جامعه طبقاتي موجباتش را فراهم آورده بود

رحمت اين شرايط تحقيرآميز را با غرور طبقاتي خويش به مصاف           
ن بر  آنا» ترحم « را نگفت، در پي جلب     ها  يطلبيد؛ او هيچگاه مجيز باالدست    
 ارتجاعي موجـود بـا روحيـه تعرضـي     هاي هنيامد و همواره نسبت به آتوريت   

امواج انقالب . ي كه بسياري وي را گستاخ ميخواندندبه طور برخورد كرد،   
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رحمت .  چنين افرادي را از اعماق جامعه به صحنه مبارزه انقالبي كشاند        57
 بهرنگي با افكـار  علت تماس با روشنفكران انقالبي و با مطالعه آثار صمد      ه  ب

آمـوزي   چپ آشنا شد و خيلي سريع به يك فعال انقالبـي در جنـبش دانـش    
 در شـهر آمـل، حكومـت        اي  تـوده هـاي    مبارزات و تظاهرات  . تبديل گشت 

مردمي، درگيريهاي خياباني با گارد همه و همه زمين تمريني بود كه ذهـن             
 بهمـن   22 قيـام    بعـد از  . و عمل اين پرولتر نوجوان را پااليش و تكامـل داد          

آمـوزي چپـي در محـالت         دانش هاي  همدتي به فعاليت براي تاسيس كتابخان     
 انقالبـي سـوق   كمونيزمسمت ه كينه و نفرت طبقاتي رحمت را ب     . پرداخت
طرفـدار  ( مبـارز آمـوزان  دانشيكي از فعالين دفتر دانشجويان و    ه  داد و او ب   

  .تبديل شد) 3خط 
 عـدم  به دليل ي ـ كه معموالً  از آن روشنفكراناين دورانرحمت در 

اعتماد به توده تحتاني، پذيرش و فهم همه جوانب حيات سياسـي جامعـه و               
رد و كـ  مـي اننـد ـ انتقـاد    د مي پيچيده تئوريك را براي آنان ناممكن مسايل
انستيد به مـن  د ميچرا سالهاي قبل از انقالب اين حرفهاي را كه    «:گفت  مي

او اهميـت  »  باز در انقالب شـركت كنـيم؟     و امثال من نگفتيد تا با چشماني      
اولـين  . نقش تئوري انقالبي در جنبش انقالبي و لزوم فراگيريش را فهميـد           

 خواند، زندگينامه سوردولف از ها كمونيست و كمونيزمكتابي كه در مورد 
رهبران انقـالب اكتبـر بـود ـ رهبـري كـه از سـنين نوجـواني بـه صـفوف           

ترين سازمان دهندگان قيـام اكتبـر      رجستهها پيوست و به يكي از ب       بلشويك
وقفـه   بدل گشت و در همـان دوران بـر اثـر خـستگي ناشـي از فعاليـت بـي                   

وان ت مياين كتاب تاثير عميقي بر وي گذاشت، تا آن درجه كه . درگذشت
گفت پرولتر انقالبي جوان ما راه و رسم زندگي خويش را يافت و آگاهانه             

ن عمر كوتاهش سوردلف را الگـوي زنـدگي         او تا پايا  . را انتخاب نمود   آن
  .خويش قرار داد

 و بسته 58 مرداد  28 به دفاتر نيروهاي سياسي در        با يورش ارتجاع  
ــشجويان و    ــر دان ــدن دفت ــشش ــوزان دان ــه   آم ــا اتحادي ــت ب ــارز، رحم  مب

ن سازمان اي هدليل خاص جذب وي ب. گيري نمود ي ايران سمتها كمونيست
. كيالت پيشمرگه زحمتكشان در كردستان بودشت ميزمان عمليات نظا در آن

 انقالبـي بـه برخـورد قهرآميـز بـا      هاي هاين امر از يكسو نشاندهنده نياز تود    
دشمن بود و از سوي ديگر اهميت و نقش مبارزه مسلحانه را در فتح اذهـان             
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آمـوزي   رحمت فعاليـت خـود را در بخـش دانـش          . ردك  ميزحمتكشان بيان   
او در  . ليت رفيق حشمت اسدي پور ادامـه داد       تحت مسئو ) ستاد(تشكيالت  
 گرفـت  مـي هـر چيـزي را كـه يـاد     .  براستي يكپارچه انرژي بود اين دوران 

در همين دوران عليرغم كم سـوادي بـا خوانـدن           . تگذاش  ميسريع به عمل    
او در . ي بـراي كودكـان بنويـسد   هـا   Ĥني كوتاه تالش كرد داسـت     ها  Ĥنداست

بل از هر چيز يك توليد كننده باشد تـا          زندگي خويش ياد گرفته بود كه ق      
 تحتـاني   هاي  هاو اين خصوصيت تود   .  مصرف كننده زحمات ديگران    صرفاً

 عملي، صداقت   تواناييي،  يمبارزه جو . را در مبارزه انقالبي نيز حفظ نمود      
 يكـي از  به عنـوان انقالبي و قابليت تاثيرگذاري بر محيط خيلي سريع او را       

او مظهـر آتوريتـه انقالبـي    . در شـهر شناسـاند  آمـوزي   رهبران جنبش دانش  
 بجـا  هـاي  ه مدرسه راهنماي طالب آملي در مبارزه عليه آتوريت     آموزان  دانش

آموز   دانشهاي هاو بارها تود. مانده از رژيم شاه و رژيم ارتجاعي جديد بود
را عليه بوروكراسي و اطاعـت كوركورانـه و تبعيـضات سيـستم آموزشـي               

 را براي مصادره زميني در جوار مدرسه كه متعلق          زانآمو  دانشاو  . شوراند
بيكي از مالكان شهر بود بسيج نمود و آنجا را تبديل به زمين ورزش مدرسه           

ميزان محبوبيت و نفوذ وي چنان بود كه هيچ تظاهرات و آكـسيوني             . نمود
 گونـاگون  مـسايل ر مورد د ميي وي و هيچ تصميدهابدون رهبري و رهنمو   
جرئت و جسارتش در مقابـل      . گرفت  مي وي صورت ن   مدرسه بدون حضور  

. مـود ن مـي  كهن چنان بود كه اطمينان انقالبي را به محيط القـاء    هاي  هاتوريت
 آمـوزان  دانـش تاثير گذاري شخصيت قوي و مبارزه جوي وي از چارچوبه         

در همين . فراتر رفته و بسياري از معلمان انقالبي را نيز تحت تاثير قرار داد           
نام جمشيد اصالت كـه از  ه  يكي از دبيران مترقي خويش را ب دوران رحمت 

جمـشيد  . (رهبران جنبش معلمان شهر در آن زمان بود جذب اتحاديه نمـود           
جرم همكاري با سربداران توسط مزدوران جمهـوري        ه   ب 62اصالت در بهار    

  .)يرباران شدت مياسال
رحمت نمونه برجسته و سمبل آن روحيـه شورشـگري بـود كـه در            

زنـد و مظهـر آن روحيـه سـازش            تحتـاني مـوج مـي      هـاي   هن جوانان تود  ميا
نده پوسيده و تاريكي را بـراي جوانـان تهيـه           ي آ هك  ميناپذيري كه عليه نظا   

 كـه  اي هخـوبي فهميـد تنهـا آينـد    ه او ب. اردد ميديده است سر به طغيان بر    
براي طبقه او و جوانانش متصور است، نه كاركردن تحت اين نظام و تالش    
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، بلكه فقط در واژگوني تام و تمام نظام بردگي          »رساندن خود بجاي   «براي
اين روحيه شاداب، پويا و جـسور زمـاني كـه در كـوره پراتيـك             . اشدب  مي

ورد، جايگـاه و نقـش      خـ   ميانقالبي آبديده شده و با آگاهي طبقاتي صيقل         
  .ا در انقالب و سازمان دادن آن ايفا ميكندر ميمه

 مدرسـه را تـرك كـرد و مـدتي بعـد بـا          59 رحمت در پـائيز سـال     
صالحديد تشكيالت به كار در كوره پزخانه و فعاليت در بين كارگران آنجا 

 توانست با كارگران بسياري روابط انقالبي برقرار نمايد         سريعاًاو  . پرداخت
هـا و روحيـات كـارگران از     و درك عميقتري از شرايط زنـدگي، خـصلت      

يرغم جـوانيش مـورد احتـرام بـسياري از          رحمت عل . دست آورد ه  نزديك ب 
در همين دوران مسئوليت تيم تبليغات شهر را . كارگران قديمي قرار داشت  

علنـي بـراي بـسياري از فعـالين          در آن دوران كـه كـار      .  داشت به عهده نيز  
 بـه خـاطر    ن امـر عمـدتاً    ايـ   هكـ . ( سياسـي جذبـه خاصـي داشـت        هاي  گروه

 جدي نگرفتن مسئله كسب قدرت انحرافات ايدئولوژيك ـ سياسي حاكم و 
.  غير علني سازماندهي گشت    يها  فعاليترحمت داوطلبانه در    .) سياسي بود 

 در دوران اي ه مخفي ماندن و لو نرفتن، توانست خدمات ارزنـد        به دليل وي  
يد د ميدر همين دوران توسط سازمان آموزش نظا. قيام سربداران انجام دهد

 گرفت؛ او اسلحه    به عهده فقا را   ر  مياو مسئوليت كار تداركاتي آموزش نظ     
يچيد و تحت پوشـش كـارگر   پ ميا در رختخوابي   ر  ميل آموزش نظا  يو وسا 

  .ردب ميمهاجر از يك نقطه به نقطه ديگر 
 تحتـاني و    هـاي   هشرايط زندگي رحمـت و تمـاس دائمـيش بـا تـود            

مبارزات انقالبي، خصلتهاي را در وي پـرورش داد كـه هـر عنـصر پيـشرو          
گذشتن از منـافع شخـصي، تحمـل سـختيها،         . ايد دارا باشد  ب  مير  طبقه كارگ 

نهراسـيدن از مــرگ، اعتمــاد اســتراتژيك بـه آرمــان پرولتاريــا، جرئــت و   
جسارت در مقابل دشمن، شهامت و شجاعت در ابراز نظـر خـويش ، تطـابق      

ايـن  ي، خصوصياتي بـود كـه وي در      يحرف و عمل و صراحت و رك گو       
ت، ماننـد بـسياري از زحمتكـشان، فاصـله          بـراي رحمـ   .  كسب نمـود   دوران

عمل در آوردنش محتاج زمـان      ه  يادگيري هر چيز انقالبي و كمونيستي تا ب       
فهميد فـالن خـصوصيت، رفتـار و يـا عـادت       او زماني كه مي . طوالني نبود 

مود كه خـود را     ن  ميكهنه منطبق بر منافع پرولتاريا نيست با تمام قوا تالش           
خوبي دريافته بود كه ه او اين حكم ماركس را ب. د از شرشان رها ساز    سريعاً
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طبقه كارگر در مبارزه عليه جامعـه طبقـاتي خـود نيـز از كثافـات آن رهـا               
 مالحظه اي هدر عين حال او بيرحمانه و بدون ذر. يابد ردد و پااليش ميگ مي

صـراحت  ه  يـد را بـ    د  مـي كاري هر انتقاد و سستي كه در كار رفقاي ديگر           
او بارهـا  . ردكـ  مـي  سعي در برطرف نمودن آن اشـكاالت        مود و ن  ميمطرح  

رحمـت  . ردند را به زير انتقاد بـرد   ك  ميكساني كه به امور ليبرالي برخورد       
 بـه عـضويت     59هـاي ايـدئولوژيكيش در زمـستان سـال            صـالحيت  به دليل 

ا بـراي   ر   مـي هاي اوليه ولي مه     گام اين دوران كميته شهر آمل درآمد و در       
 را بـا ولـع   اي ههـر چيـز تـاز   .  برداشـت اي ه انقالبي حرفـ شدن به يك   تبديل
 فكـر و مطالعـه      شـد   مـي موخت و پيرامون سواالتي كـه بـا آن روبـرو            آ  مي
هـاي سـه     روز كه از بحث با يكي از هـواداران رويزيونيـست           يك. ردك  مي

مگر مائو متعلق به طبقه ما نيـست، مگـر از            «:جهاني باز گشت، مطرح نمود    
 از اسمش ها آنذاريم گ مينيم و ك ميرا ما از مائو دفاع نرهبران ما نيست، چ
  ».سوءاستفاده كنند

رحمت همواره خواهان فعاليـت بيـشتر و سـطح بـاالتري از فعاليـت          
او نقــشي فعــال در مبــارزات ضــد حــزب جمهــوري اســالمي و       . بــود

در .  ايفا نمـود 60 سازمان در بهارهاي ه و پخش اعالمي  اي  تودههاي   تظاهرات
ر زمينه انفجارات ديد و با شوقي بسيار د مي آموزش ويژه نظا  60اه  خرداد م 

 بـه   60در تابـستان    . ركت جـست  ش  ميي امكانات نظا  يدر تداركات و جابجا   
او كـه بـراي مـدتي       . كار در بين كارگران ساختماني در سـد الر پرداخـت          

 سازمان بيخبر بود، اعتـراض  هاي  هارتباطش با تشكيالت قطع شده و از برنام       
تنها چيزي كـه او  . نيمك ميهاي انقالبي استفاده ن   رد كه چرا از فرصت    ك مي

سختتر شدن اوضاع و جـا      .  بيكار نشستن و فعاليت نكردن بود      داد  ميرا رنج   
. زدن برخي افراد متزلزل هيچ تاثيري بـر روحيـه انقالبـي رحمـت نداشـت               
ي يزماني كه طرح قيام سربداران و مبارزه مسلحانه با وي مطرح گشت، گو            

او هرگز خود را بـه انـدازه        . رويش باز شده است   ه  دروازه دنياي جديدي ب   
گسـست  . ردكـ  ميي انقالبي ـ آزاد و شاد حس ن ها Ĥنآن دوران ـ دوران تك 

م راست غالب بر تشكيالت موجب شـد كـه          زتاريخي سربداران از اپورتوني   
 هـاي   مـسئوليت جلـو گذاشـته، و      ه  رفقاي چون رحمت بـيش از پـيش پـا بـ           

هـاي انقالبيـشان جهـشي كيفـي       گرفته و تمامي ويژگـي  به عهده تري  خطير
  .نمايد
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 رحمـت مـسئوليت تـيم تبليغـات در شـهر و             60يز و زمستان    يدر پا 
نقـش  .  گرفـت  به عهـده   در شهر را     شناساييكمك به كارهاي تداركاتي و      

 مياو از تمـا .  لو نرفتگي در برخي مواقع تعيين كننـده بـود     به علت رحمت  
 محافظه كاري بـراي پيـشبرد امـر سـربداران           اي  هي بدون ذر  مكانات شخص ا

رفيـق  (ي چـون مـراد      يرحمت از فعاليت دوشادوش رفقـا     . ردك  مياستفاده  
ي ايران ها كمونيستعباس درخشان ـ عضور رهبري اتحاديه   جانباخته غالم
رد و با شور وشوقي وصف نـشدني از خـصوصيات           ب  ميلذت  ) و سربداران 

او . موختآ  ميي  يي انقالبي چنين رفقا   ها  يتواناي و   عمل كمونيستي، ابتكار 
بارها رفيق مراد را با دوچرخه به حاشيه جنگل سر قرار بـا رفقـاي سـربدار                 

ربداران را  سـ   مي نظـا  هـاي   ه جاسازي شده فشنگ و اطالعي     هاي  هرساند يا بست  
در همان دوران اوليه تجمع نيروهاي سربدار روزي براي انجام          . جابجا نمود 

جنگل رفت و قـرار بـود كـه سـريع برگـردد؛ امـا حاضـر بـه                   ه  ي ب ماموريت
سختي و با كار توضـيحي وي را قـانع نمودنـد كـه            ه  بازگشت نبود و رفقا ب    

ن ايـ   هها ب  رحمت تا مدت  . واند مفيد تر باشد   ت  ميچرا وي در تشكيالت شهر      
 برخـوردار بـود كـه فقـط         اي  هاو از چنان روحي   . تصميم گيري معترض بود   

ترين شكل مبارزه ـ يعني مبارزه مسلحانه ـ تمايالت انقالبي    ليشركت در عا
  .ردك مياو را ارضاء 

ربداران سـ  مي نظاهاي هسازماندهي تبليغات سربداران و پخش اطالعي    
. در شهر آمل مديون تالش و ابتكارعمل رفقا، رحمت و اميـد قماشـي بـود               

 علـي اصـغر     ي چون منير نورمحمدي، فرشته ازلي و      ي با همكاري رفقا   ها  آن
كارگر نجار جواني از هواداران اتحاديه كه در قيام سربداران (اهللا زاده  آيت

 چنـد تـن ديگـر از رفقـا در           به همـراه   60 بهمن   9شركت جست و در روز      
ه بـ   مي نظـا  كامالًدر شرايطي   )  سالگي تيرباران شد   17استاديوم شهر در سن     

اعالميه، محله توسـط  بارها هنگام پخش   . ورزيدند پخش اعالميه مبادرت مي   
 مـسلح باشـند،     هـا   آن، ولي دشمن از تـرس اينكـه         شد  ميدشمن محاصره نظا  

 هر بـار بـا ابتكـار انقالبـي از محاصـره      ها  آنجرئت نزديك شدن نداشت و      
خط انقالبي سربداران آنچنان انرژي انقالبي ايـن رفقـا را رهـا     . خارج شدند 

وضـوح در حجـم   ه  ن امر ب  اي. مدندآ  ميساخته بود كه از پس هر مشكلي بر         
 قبل تيم تبليغات    هاي  هدر دور . داد  مي خود را نشان     ها  آنكار تبليغي توسط    
زحمت يك چهارم ه تر ب مراتب بيشتر و در شرايطي سهله با تعداد افرادي ب
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  .ردك مي كار تبليغي اين دورانحجم 
هاي پرخطر تداركاتي   در بسياري از ماموريتاين دورانرحمت در 

در شب قبل از قيام پنج بهمـن        .  از مقرهاي دشمن شركت جست     ييشناساو  
او جزء رفقاي بود كه در جاده كمربندي آمـل ـ بابـل در زيـر پلـي انتظـار       

رحمـت بـا پوشـاندن چهـره        . شيدندك  مي مسلح سربدار را     هاي  هرسيدن دست 
 مختلـف   هـاي   گـروه خود فعاالنه در قيام آمل شركت جست و تمـاس بـين             

بعد از عقـب نـشيني    . ردك  ميرا در شب و روز قيام برقرار        ربداران  س  مينظا
مدت كوتاهي او را بازداشت  ه  پاسداران ب . نيروهاي سربدار او در شهر ماند     

.  را فريـب دهـد و آزاد گـردد   هـا  آنليكن با هوشـياري توانـست      نمودند و 
 برخي از رفقاي تشكيالت شهر تا چند روز بعد از قيـام در              به همراه رحمت  
كـه قـادر بـه       ييزدند تا برخـي رفقـا      ي شهر گشت مي   ها  Ĥن و خياب  ها كوچه

عقب نشيني نشده و در شهر مانده بودند را پيـدا كـرده و امكانـاتي فـراهم                  
  توانستند تعدادي از رفقا را بدين      ها  آن. نمايند كه از شهر خارج شان سازند      

دهنـده در    آن روزها، روزهاي سـخت تكـان      .  خارج كنند   گونه از محاصره  
ندگي رحمت بود، روزهاي كه بر مغـز و قلـب او عميقتـرين تـاثيرات را                 ز

رحمت، تنهـا رفيقـي از تـشكيالت بـود كـه از نزديـك شـاهد                 . حك نمود 
در پيش چـشمان وي رفقـا فرهنـگ        . تيرباران رفقاي اسير در شهر آمل شد      

اهللا زاده ، علي ساري، روزبه منافي،  سراج، حميد راج پوت، علي اصغر آيت
 نژاد، تورج علي ماليـري، شـكراهللا احمـدي، مجتبـي سـليماني و               فرح خرم 

در همان روز رحمت پيكر خونين رفقاي       . اسعد شرهاني نژاد، اعدام گشتند    
چـشم  ه چون كاك اسماعيل، كاك محمد، يوسـف گرجـي و حـشمت را بـ     

كنده از كينه آ ميهاي براي رحمت هميشه با خش يادآوري چنين صحنه. ديد
رحمـت در آن  . سبت بـه دشـمنان طبقـاتي همـراه بـود      و نفرت بي پايـان نـ      

روزهاي تلخ نزد خود سوگند ياد نمود كه در راه آرمان و اهـدافي كـه آن     
او تا لحظات آخر . رفقا در راهش جان باختند شرافتمندانه انجام وظيفه كند

  .ن سوگند وفادار مانداي هزندگي خويش ب
 نـزد دشـمن     در اثر ضربات وارده بـه سـربداران موقعيـت رحمـت           

او مجبور بـه تـرك شـهر و روي آوري بـه       . توسط افرادي متزلزل لو رفت    
دشمن كه اهميت و نقش رحمت را فهميده بود         .  مخفي گشت  كامالًزندگي  
دشـمن فقـط اسـم    .  دسـتگيري وي بـود     بـه دنبـال   وان و امكانـات     ت  ميبا تما 
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 تـا مـدتها   . انـست د  مـي رد را   كـ   مي كه او زندگي     اي  هكوچك او و محدود   
هـا، جوانـان و مـردم محـل      هـا از بچـه   عوامل دشمن در كوچه و پس كوچه  

بـا  . هاي دشمن با هوشياري او خنثـي شـد   تالش. ندگرفت ميسراغ رحمت را  
 بـراي وصـل كـردن ارتباطـات و تهيـه         61حال رحمت تا اواخـر سـال         اين

 او بـه  اين دوراندر . ردك ميامكانات هر از چند گاهي به شهر رفت و آمد    
او . پرداخت) نادر( رفيق جانباخته ابراهيم جوانبخت به همراهو فعاليت كار 

تـر بـه      آورد كه بيشتر مطالعه كند و عميـق        به دست را   فرصت و امكان اين   
  .چگونگي پيروز شدن بر دشمن بينديشد

شكست قيام سربداران بـراي او هماننـد بـسياري از رفقـاي انقالبـي        
. براي گام نهادن در مسير پيروزي بـود ديگر نه پاياني در خود بلكه آغازي   

 به ضربات وارده بـر سـازمان از سـوي دشـمن در       اي  هرحمت با چنين روحي   
ــرات روحــي ناشــي از آن برخــورد نمــود 61تيرمــاه ســال  ــراي او .  و اث ب

ضرورت بازسازي تشكيالت پيشاهنگ و ادامه راه رفقـاي جانباختـه بـدون             
 او كـسي نبـود كـه هنگـام          . بود اي  هكمترين شك و ترديدي يك اصل پاي      

ها ندبه و زاري راه بيندازد و با ظاهر شـدن شـرايط دشـوار مبـارزه                  شكست
. طبقاتي، ايمان به نيـروي خـويش و ايمـان بـه پيـروزي را از دسـت بدهـد            

راه را شنيد، نفرت     زمانيكه خبر منفعل شدن برخي از كادرها و رفيقان نيمه         
ما راه خود را ادامـه      . هم نيست م «:شان اعالم داشت و گفت     خود را از عمل   

ولي اينگونه افراد بايد زماني در پيشگاه طبقه و خلق حساب پـس           . هيمد  مي
 نه تنها با كنار كشيدن از مبارزه انقالبي غير مستقيم بـه دشـمن   ها آنبدهند،  
مان كـه بـه بهـاي خـون          نند، بلكه ما را از تجارب انقالبي طبقه       ك  ميخدمت  
 رحمت فعاالنه انـرژي و تـوان        ،»ازندس  مي محروم    آمده، به دست مان   ياران

ايـن  . خود را براي بازسازي سازمان دراختيار كميته موقت رهبري قرار داد    
ي ي بـدوش رفقـا    واقعيتي است كه بار بازسازي سازمان در آن دوران عموماً         

لحاظ منشاء طبقاتي از اقشار پرولتري و تحتـاني جامعـه   ه چون رحمت كه ب 
اسـختر، بـا   ر  مـي رايط جديد مبـارزه انقالبـي افـرادي بـا عز       ش. بودند، افتاد 

طلبيـد و ايـن اتفـاقي نبـود كـه          سماجت، سرسختي و استقامت بيشتر را مي      
جريان حوادث كـساني را بـه پـيش رانـد كـه از قبـول مـسئوليت وحـشت                    

يشان در پروسه مبارزات انقالبـي      ها  يتوانايها و    كساني كه قابليت  . نداشتند
  .گشته و قوام يافته بودگوناگون شكوفا 
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رحمت در چارچوبه نظرات و اقـدامات كميتـه موقـت رهبـري در              
ي چـون بهـروز   ي رفقـا  به همـراه  او  . هاي آمل شد    عازم جنگل  61اسفند ماه   

 12غفوري و محمد توكلي و رفقاي ديگـر دليرانـه در درگيـري مـسلحانه                
نظيـر عليـرغم      بـا جرئـت و جـسارت بـي         هـا   آن.  شـركت جـست    61اسفند  

 تن از رفقا، با نيروي بسيار اندك، محاصره قواي   4ن  شد  ميجانباختن و زخ  
 ديگر بر سر راه دشمن كمين گذاشته        اي  هدشمن را درهم شكستند و در نقط      

اين درگيري شور   . هالكت رساندند ه  و تعداد زيادي از نيروهاي دشمن را ب       
. يـد  شـهدا دم   هـاي   ه خـانواد  به ويـژه  و اميدي وصف ناشدني در مردم شهر        

شركت در اين نبرد روحيه     . طحي برداشت س  ميرحمت در اين درگيري زخ    
رحمـت بعـدها در تـشريح       . تر سـاخت   انقالبي و انقياد ناپذير وي را آبديده      

زد بـا شـوري    جزئيات اين درگيري در حاليكه چشمانش از شادي بـرق مـي     
نگهبان بـودم    «:گفت  ميزائدالوصف از قهرماني رفقا و داغان شدن دشمن         

صـبر كـردم تـا نزديكتـر        . ينـد آ  مـي  دارند   اي  هه ديدم پاسداران مانند گل    ك
 بسينه پاسدار اول خواباندم، دلـم خنـك         اي  هشوند، بعد نشانه گرفتم و گلول     

دم كه صبح آنروز شد، همش بياد رفقا البرز جابر انصاري و فرزاد ستوده بو
  ».ردمك مي نآن لحظه به هيچ چيز جز انتقام از دشمن فكر .شهيد شده بودند

پس از آن درگيري، رحمت براي شركت در شوراي چهـارم عـازم             
در شورا ابتدا طرفدار نظراتي بود كه به اقليت شوراي چهارم . كردستان شد
او فعاالنه در مباحثات شورا شركت جـست و بعـد از تعمـق       . معروف گشت 

درباره اختالفات و پس از سنجيدن همه چيز، زمـاني كـه نادرسـتي نظـرات        
 انتقاد كرده و جانب رهبراني چون بهروز ها آنخويش را فهميد، صادقانه بد

رد كـه   كـ   مـي او تـالش    . فتحي و بهروز غفوري و اكثريت شورا را گرفت        
او بـا  . اش با رفقا مانع درست ديدن قضايا توسـط وي نگـردد   روابط عاطفي 

 ين،قول رفيق اسـتال ه كه خود را، ب» پيشرو «آن كارگران و افراد باصطالح    
سبك خنده داري داد ه انند و از روي ناداني و بد  مي» كمونيست مادر زاد  «

كـوچكترين وجـه   » !ج بـه شـناخت نـداريم      ايحتما كارگريم، ما ا    «:زنند مي
يكي از صفات مشخصه رحمـت ايـن بـود كـه تعـصبات              . اشتراكي نداشت 
مــود، ن مــيرد، دنبالــه روي كوركورانــه را تحقيــر كــ مــياحمقانــه را طــرد 

واسـت همـه    خ  مـي  و   شـد   ميب سابقه، سن و سواد تئوريك ديگران ن       مرعو
از . دريابـد  ماركـسيزم فكر خودش و بـا اسـتفاده از علـم    ه چيز را با اتكاء ب  
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همين رو زماني كه پس از شورا به تهران بازگشت عليرغم شرايط نامـساعد              
ترين امكانات و كار طاقت      ييامنيتي، وظايف خطير و سنگين، نداشتن ابتدا      

هـاي مختلـف، شـرايطي را فـراهم          ها و كارگـاه     ساعته در قنادي   12رساي  ف
پردازد تا بدين ترتيـب دانـش تئوريـك انقالبـي           ب  ميآورد كه به مطالعه دائ    
 زماني كـه مباحـث جنـبش انقالبـي      به ويژه اين روند   . خود را افزايش دهد   

رحمـت  . انترناسيوناليستي درون سازمان مطرح گشت، شتابي بيشتر گرفـت        
  .مودن مي يك يا دو كتاب پيرامون موضوعات مختلف مطالعه اي هتهف

او سرشار از عشق بيكران به رفقاي خويش بود و به همان اندازه كه 
 انقالبـي نفـرت داشـت، ارزش روشـنفكران          !از روشنفكران متزلـزل سـابقا     

كمونيستي چون رفقا بهروز فتحي و بهروز غفوري و نياز طبقه كـارگر بـه               
انست و حاضر به انجـام هرگونـه فـداكاري          د  ميخوبي  ه   را ب  چنان رهبراني 

 اي هدستگيري و جانباختن اين رفقا بـراي او ضـرب      . براي حفظ اين رفقا بود    
  .ناگوار بود

در دوران پــس از شــوراي چهــار، بخــشي از كارهــاي تــداركاتي و 
ــات ســازمان   ــدهســازماندهي جعلي ــه عه ــراي .  رحمــت گذاشــته شــد ب او ب

اللهـي   سراغ يك مهرسازي كه صاحبش حـزب ه سازماندهي بخش جعليات ب   
در فاصـله   . كار مـشغول شـد    ه  اش ب   كارآموز در مغازه   به عنوان بود رفت و    

خوبي فراگرفت بلكه امكانات فنـي ايـن   ه سازي را ب كوتاهي نه تنها فن مهر  
هم نمـود و بـا اجـاره نمـودن      كار را نيز به طرق و ابتكارات گونـاگون فـرا          

رحمت بدون داشـتن    . اتاقي در جنوب شهر بخش جعليات را روبراه ساخت        
ي كافي با محيط شهر بزرگي    ي، در شرايط فقدان آشنا    اي  ههيچ امكانات اولي  

رد و  كـ   مـي چون تهران و عليرغم اينكه هميشه خطـر دسـتگيري تهديـدش             
ر داده بـود، بـا پـشتكار       هاي خيابان قـرا    دشمن عكس او را در اختيار گشتي      

 اي ه بگوناين دورانرحمت در .  انجام دادبه خوبيفراوان وظايف محوله را 
 معـروف از آب  بـه قـول  اخت و يا س ميمود كه از هيچ، همه چيز   ن  ميعمل  
ود و ش مييم ني ما بهيچوجه نبايد بگوگفت مياو .  كره بگيرد توانست  ميهم  
واند يك  ت  ميتوانستن در بسياري مواقع     وانيم كاري را انجام دهيم؛ ن     ت  مييا ن 

ايـن ويژگـي    . زحمت انداختن خـود   ه  دليل داشته باشد، عدم رغبت ما در ب       
 و  كـرد   مـي او ازمشكالت فرار ن   . استخ  ميرحمت از موقعيت طبقاتيش بر      

هـان  ج  ميند و ثروت تمـا     ا  سازندگان تاريخ  ها  توده:  اعتقاد داشت كه   عميقاً
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شـرط  ه يد، بآ مي به وجود ستمديده   هاي  هدتوسط كارگران و دهقانان و تو     
بـه  كه آنان خط كمونيستي داشته و سرنوشت خود را در دست گيرند؛              آن
 ماترياليـست ديـالكتيكي بـه امـور برخـورد كننـد             اي  هشيوه   جدي و ب   طور
او نـه تنهـا در آن شـرايط امكانـات           . وانند بر هـر مـشكلي فـائق آينـد         ت  مي

 بـراي رفقـاي ديگـر نيـز امكانـات           پوششي بـراي خـود فـراهم آورد بلكـه         
گوناگوني از قبيل لباس، آذوقه، كتاب، خانه، مكاني براي جلسات و غيـره   

 هـاي   ه را با درآميختن با تـود      ها  فعاليتينگونه  آ  ميساخت و تما   را فراهم مي  
ــان انجــام   ــه آن ــ. داد مــيزحمــتكش و اتكــاء ب ــه او در نام  درون اي هروحي

  : نامه او چنين است. عكس است من62 آبان 16تشكيالتي بتاريخ 
... مان را روشن سازيم    يم از گذشته خود درس بگيريم و راه       يبيا... «

هـاي انقالبـي در ايـران عـدم وجـود رهبـري قـاطع و                 دليل شكست جنـبش   
  مركزيتي منسجم كه از تئوري صحيحي برخوردار باشد، بود

م وريم؟ چرا ممكن است ضربه هـم بخـوري        خ  مي ن اي  هآيا ما ضرب  ... 
 بتوانيم در ميان توده جا بگيريم، تا آنجا كه از دست ما بر              ولي اگر ما واقعاً   

يد در محيط خود خط سازمان را تبليغ كنيم و با بردن آگـاهي سياسـي     آ  مي
ويم شـ  مـي در قلب توده جا بگيريم، عالوه بر آنكه ضربه كمتري را متحمل        

 اگـر  حتـا ورت يم در آن صـ يوانيم بـه نيـروي خودمـان هـم بيفـزا       ت  ميبلكه  
  .دستگير شويم در محيط اثرات ما باقي مي ماند

وانيم درميان كارگران و طبقات انقالبي، در ميان        ت  ميامروزه ما   ... 
... شان تيرباران شده يا اسير رژيم خميني هـستند،         خانواده هاي كه فرزندان   
يان و اقشار ديگر جامعه كه ضـربات فراوانـي از           يو همچنين در ميان روستا    

 فعاليت انقالبي ها آنن رژيم ارتجاعي خورده اند، نيرو بگذاريم و در ميان اي
اش زود رس نباشـد ولـي در          تبليغاتي و غيره شايد ثمره     يها  فعاليت. يمينما

وانيم تـ   مـي هـا    در همين پروسه  . درازمدت ثمره آن خيلي پر بار خواهد بود       
در . ارتجـاع باشـد  تشكيالت آهنيني بسازيم كه هميشه آماده مبارزه بر عليه          

 نداشـتن تـشكيالت مـستقل    هـا  كمونيـست  يكي از اشكاالت مهم      57انقالب  
  .بود

 سازمان  اي  توده اگر ما بتوانيم چنين تشكيالتي را در جريان كار        ... 
وانيم كارهاي وسيعي انجـام دهـيم و هميـشه آمـاده            ت  ميدهيم در آنصورت    

يم بـا داشـتن   وانـست ت مـي المثـل مـا     فـي . جواب دادن درست به شرايط باشيم     
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تشكيالت در جاهاي مختلف و جواب صـحيح بـه شـرايط سياسـي از همـان              
 دست بـه اسـلحه بـرده و ايـستادگي كـرده و          59 اسفند   14روزهاي بعد از    

ا ر  ميشيديم و كودتاي حزب جمهـوري اسـال     ك  مي خود   به دنبال  را   ها  توده
  ....شانديمك ميدر سي خرداد بشكست 

 هم اي تودهما در حين كار . تي استوار باشيمما بايستي داراي تشكيال
ويم و هـم از نظـر آگـاهي م ـ ل آبديـده      شـ  مي تقويت اي تودهاز نظر نيرو 

  ».رديمگ مي
او در مقابل تاثيرات شكست انقالب ايران و رشد گرايشات غلط و            

 خطاب به يكي از رفقا اي هدر نام. وردآ  مي سر فرود ن   ها  تودهزيانبار در بين    
خيـال  ه  اين هـستند كـه بـ   به دنبالگرايشات عقب مانده در محيط      «:نوشت

  واهند بفهمنـد كـه  خ مي ن ها  آنن راه كشاند،    اي  هخود بفهمند چه كسي مرا ب     
  ».ن راه كشانداي هزندگيم مرا ب

هاي بعد از قيام آمل، رحمت ضمن تماس و فعاليت در بين             طي سال 
 را كـسب    اي  ه حرفـ   تحتاني بسياري از خـصوصيات يـك انقالبـي         هاي  هتود
الشش اين بود كه بـه خـصوصياتي كـه لنـين در توصـيف               ت  مياو تما . نمود

هايش،  در طول انقالب ما و پيروزي      «:سوردولف بيان كرده بود دست يابد     
تـرين و    كـس ديگـري در انجـام مهـم         تر از هر   رفيق سوردلف بهتر و كامل    

تـرين و     عميـق  .ي موفق بـوده اسـت     ي انقالب پرولتاريا  هاي  هترين جنب  اصلي
ن انقـالب و شـرط پيـروزيش همـواره متـشكل كـردن       ايـ  هترين جنبـ   مداوم
ايـن سـازمان   . كردن مردم زحمـتكش بـوده اسـت     پرولتر، متشكلهاي  هتود

ترين شرايط را براي انقالب و     ها مردم كارگر است كه حساس      دادن ميليون 
بـود كـه   ايـن جنبـه انقـالب    . هـد د ميترين منبع پيروزي آنرا تشكيل      عميق

» .جلو سـوق داد ه العاده بود، ب فردي مانند سوردلف را كه سازماندهي فوق    
كـسي  . توصـيف نمـود   » اي  هبارزترين نوع انقالبي حرف    «لنين، سوردلف را  

گاه روسيه را ترك نكرد      را از دست نداد، هيچ     ها  تودهكه هيچگاه تماس با     
رهبـري كـه بـه      نه تنها رهبر محبـوب كـارگران،         «و فردي انقالبي بود كه    
كننده پرولتاريـاي     با كار عملي آشنا بود، بلكه متشكل       بهترين وجه و وسيعاً   

 توانـايي نـيم، همانـا     ك  مـي آنچـه كـه مـا امـروزه بـدان افتخـار             . پيشرو بود 
 او مجال كـافي بـراي كـار حقيقتـاً    . العاده وي در امر سازماندهي است     فوق

 متشكل پرولتاريـا و     يها  هتشكيالتي و كار گروهي منطقي كه در خور تود        
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اجات پرولتارياي انقالبي است، براي ما تامين كـرده اسـت ـ    يحتبرآورنده ا
يم به يك موفقيت نائل توانست مي كه بدون آن ناي هكار گروهي سازمان يافت

شمار   تنها به يكي از مشكالت بيحتاشويم، كاري كه بدون آن قادر نبوديم   
  ) اثر كروپسكايانقل از كتاب يادهاه ب(» .يميفائق آ

 در ضربه وارده بر سـازمان در شـهريور مـاه          متاسفانه رفيق رحمت  
هـاي بيـشتري در ايـن راه         به اسارت دشمن در آمـد و موفـق نـشد گـام             64

ليكن زندگي كوتاهش نشانه تالش در اين سمت و مهمتر از همـه          بردارد؛ و 
اشد كـه بـراي     ب  مينشانه وجود نيروي عظيم نهفته در ميان پرولتاريا و خلق           

هدايت انقالب خويش نياز عاجل به رهبران كمونيستي چون سوردلف را با            
  .نندك ميصداي بلند اعالم 
 در اسارت، مدتي تـالش نمـود بـا مـدارك جعلـي هويـت                 رحمت

لـيكن نـام و اعمـال او     واقعي خود را پنهان سازد و دشمن را فريب دهد؛ و          
چنـان عمـل كـرد كـه         زندان آن او در   .  براي دشمن شناخته شده بود     كامالً

رحمت بـا مقاومـت در برابـر دشـمن اسـرار و           . شايسته هر كمونيستي است   
 بـسياري از رفقـاي   به همـراه امكانات سازماني را از گزندشان حفظ نمود و        

معروف بودنـد،   »  شوراي چهار  هاي  هبچ «دستگيرشده كه در زندان اوين به     
 دشـمن نگـشته و بـر اصـول      وحشيانه حاضر به سازش باهاي  هعليرغم شكنج 

اين امر چندان هـم دور از انتظـار   . اعتقادي خويش مصرانه پافشاري كردند  
هـاي كـه در شـوراي چهـار و پـس از آن             از يكسو با جمعبنـدي     ها  آن. نبود

صورت گرفته بود از انحرافـات ايـدئولوژيك ـ سياسـي گسـست بيـشتري       
تر   گوناگون آبديدهكرده بودند و از سوي ديگر در كوران مبارزات حاد و

ي زندان اوين منتقل شد     دهاكه به يكي از بن     رحمت بعد از آن   . گشته بودند 
روحيـه بـاال،    . در مدت كوتاهي، بـه چهـره سرشـناس آن بنـد بـدل گـشت               

شجاعت، نهراسيدن از مرگ، خـونگرمي و جوشـيدن بـا زنـدانيان ديگـر و             
ود كـه    ورزش كردن، همـه و همـه خـصوصياتي بـ           اش، مداوماً  شوخ طبعي 

بـراي او و  . نگيخـت ا مـي احترام ديگر زندانيان سياسي را نسبت بـه وي بـر          
رفقاي چون اميد قماشي زندان چيز عجيب و غريبي نبـود، رفتـار شـان در                

 تفاوتي مـاهوي بـين   ها آنداخل زندان با خارج از آن تفاوتي نداشت؛ زيرا       
 جز آنه يدند بد ميزندان اوين با زندان بزرگتر يعني زندان جامعه طبقاتي ن        

 انقالبـي   هـاي   هكه از انجام مهمترين وظيفه خويش يعني مبارزه و بسيج تود          
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  .محروم گشته بودند
رحمت در زندان در مقابل كساني كه در جمعبندي از شكست قيـام       

 كـرد  ميرديم ايستادگي ب ميايست دست به اسلحه     ب  ميند ن گفت  ميسربداران  
 ها آنرديم ب مي ما دست به اسلحه نيز ن اگرحتانيد، ك مياشتباه  «:گفت ميو 

ردنـد، پـس چـه بهتـر كـه كـاري            ب  ميند از بين    گرفت  ميهر زماني كه ما را      
از ايـن بابـت خيـالم راحـت         . كرديم و حداقل تعدادي از دشـمن را كـشتيم         

  ».است
او بـا  . شـد   مـي براي رحمت زندان خاتمه فعاليت انقالبي محـسوب ن        

انست كه د مياو  . ن مسئله برخورد نمود   اي  هديدي استراتژيك و درازمدت ب    
 نسل جديد دنبال كـار را خواهنـد گرفـت و مهـم      به ويژه رفقاي بازمانده و    

ه همـين جهـت بـ   ه ود؛ بـ ش ميجا گذاشته ه  ب ها  آناست كه چه ميراثي براي      
رد كـ   مـي  سـعي    درستي به تاثيرات عملكرد خـويش توجـه داشـته و مرتبـاً            

 با استفاده از هر وسيله ممكن به خـارج از   را  ييجو روحيه انقالبي و مبارزه   
فرسـتاد از    خـارج از زنـدان مـي      ه  هـاي كـه بـ      او در پيام  . زندان منتقل نمايد  

هاي بيدريغ ياران سربدار در دوران نبرد آمـل و وفـاداري آنـان يـاد                 تالش
ي انقالبي ها نا و بر لزوم رازداري در برابر دشمن و پايداري بر آرم   كرد  مي

  »!زندگي زيباست «:آخرين پيامش از زندان چنين بود. تگذاش ميتاكيد 
 به همراه او  . رحمت از واپسين نبرد خويش نيز سرفراز بيرون آمد         

رفقاي ديگر، زندان را به سنگر درخـشان نبـرد تبـديل نمودنـد و اعتـصاب         
دشمن ديگر تحمل   .  را در زندان اوين سازمان دادند      65غذاي معروف سال    

خــويش نداشــت و » دژهــاي تحــت كنتــرل « درچنــين روحيــه تعرضــي را
 ديگر رفقاي به همراه  رفيق رحمت را     65سرانجام زبونانه در اسفند ماه سال     
دار ه بــ) ســربداران(ي ايــران هــا كمونيــسترهبــري و كادرهــاي اتحاديــه 

دشمن يك هفته بعد از اعالم خبر شهادت رفيق منـصور قماشـي،              . آويخت
خـاك  ه  كـه در كنـار يكـديگر بـ         خبر شهادت و محل مزار رحمت و اميـد        

اما اين جنايت، درد دشـمن را       . شان داد  هاي  هسپرده شده بودند را به خانواد     
 شهدا و مردم آمل هاي هبسياري از خانواد. درمان نكرد كه هيچ بر آن افزود

وزان س ميبه سوگ اين فرزندان راستين خلق نشستند و اندوه خود را به خش
ن دو جـوان دالور را از نزديـك    ايـ   هاري كـ  بـسي . نسبت دشمن بدل نمودنـد    

 خويش گريستند و شمشير انتقام را صـيقل         هاي  هناختند در خلوت خان   ش  مي
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 هـاي   ه شـهدا و تـود     هـاي   همزار اين رفقـا معيادگـاه هفتگـي خـانواد         . دادند
را نيـز   يچيد، ايـن پ ميخود ه دشمن كه از وحشت ب   . هواخواه انقالب گشت  

خيال خود ه  را صاف نمود تا ب  ها  آنپاري  نتوانست تحمل كند و محل خاكس     
شـان   حال آنكه دالوري و قهرماني    . هرگونه اثري از اين رفقا را از بين ببرد        

  . ستمديده نقش بستهاي هبراي هميشه بر ذهن تود
چنين بود حماسه زندگي كوتاه ولي توفنـده كـارگر جـوان رفيـق              

او . نـشگاهي بـود، نـه تحـصيلكرده دا      » دانـشمند  «او نـه  . رحمت چمن سرا  
آشنا شد و با     ماركسيزمكارگري بود كه در تماس با روشنفكران انقالبي با          

هاي انقالبي و با مطالعه به آگاهي طبقـاتي     تالش خود و شركت در پراتيك     
مثابـه يـك   ه گونه او به مبارزي سرسـخت بـدل شـد و بـ            بدين. دست يافت 

به انقالب،  عشق عميق   . پيشاهنگ كمونيست در صف اول نبرد قرار گرفت       
نفرت شديد از دشمن، انرژي تمام نـشدني، اراده قهرمانانـه و حـس تحقيـر           

يـاران سـازماني رحمـت تـا        . ل رفيـق رحمـت بـود      ينسبت به مرگ از خصا    
 هاي مديدي هيچگونه اطالعي از سرنوشت او، از دستگيريش و از اين     مدت

او . دمثابه يك قهرمان در نبرد بـا دشـمن كـشته شـد، نداشـتن        ه  كه چگونه ب  
مانند كساني جان باخت كه چيزي در زندگي بـراي از دسـت دادن ندارنـد                

انـست  د  مياو  . كف آورند ه  واهند ب خ  ميشان، ولي جهاني را      جز زنجيرهاي 
هـا،   امري كه زندگيش را وقف آن ساخته هرگز نخواهد مـرد و توسـط ده              

ق ها انسان روي كره زمـين بـه پـيش رفتـه و متحقـ             صدها، هزارها و ميليون   
بـه  انست كه باز هم انقالبيـون ديگـري     د  مياو  ! كمونيزمامر  : خواهد گشت 

ي ادامه خواهد   ي اين امر به خاك خواهند افتاد اما نبرد تا پيروزي نها           خاطر
سال بيشتر نداشت و بـيش از يـك سـوم            22 رحمت به هنگام اعدام   . داشت

 تبليـغ و  ي آشكار با دشمنان طبقاتي، تالش بـراي      ياين عمركوتاه به رويارو   
 و براه انداختن جنگ انقالبي مصروف       ها  تودهترويج و سازماندهي انقالبي     

 عليه دنياي كهن بـود؛ و مـضمون و شـيوه         اي  هزندگي او ادعانام  . گشته بود 
اش، براي هر كارگر آگاه و جوان انقالبـي منبـع الهـام و سرمـشقي           زندگي

  .است كه چگونه بايد زندگي كرد و چگونه بايد عمل نمود
واقـع عـزم و اراده طبقـه    ه مبارزه و تالش انقالبيوني چون رحمت ب  

ه ي از يـوغ بردگـي و بنـدگي بـ    ي ستمديده را براي رهـا    هاي  هكارگر و تود  
 كـه آميختـه بـه رنـج و خـون و عـرق               اي  هذارد؛ عـزم و اراد    گـ   مـي نمايش  
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 ها تودهه هر روزه در بطن ك ميپرولتارياي آگاه با اتكا به چنين عز. اشدب مي
واند جامعه را از نكبت و بدبختي نجات دهد و ت ميود ش مياده و پرورانده ز

   . جهاني گام برداردكمونيزمدر راه 
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  رفيق روزبه منافي
   )سربداران(
  

براي تحصيالت راهي . دنيا آمده  ب1339رفيق روزبه منافي در سال 
گـشت  ران بازاي  ه ب 57همزمان با قيام    . آمريكا شد و به كنفدراسيون پيوست     

) شاخه دانش آموزي اتحاديـه    ( يكي از مسئولين تشكيالت ستاد       به عنوان و  
. مدتي مسئول انتقال نشريه حقيقت بـه خوزسـتان بـود          . به فعاليت پرداخت  

صـراحت كـالم، عـدم      . سپس در بخش تبليغات اتحاديه در تهران فعال شـد         
 از  پرده پوشي اشكاالت موجود و پيشقدم شدن در انتقاد و انتقـاد از خـود              

 به آبادان رفت و دوره آموزش     59پائيز  . ويژه گيهاي بارز رفيق روزبه بود     
بعد به تهران برگشت و در بخش كارگري فعاليت خود را . نظامي را گذراند

با طرح قيام مسلحانه از طرف اتحاديه روزبـه بيـدرنگ داوطلـب             . ادامه داد 
رون اتحاديـه   مخالفت جدي او با اقليـت راسـت د        . پيوستن به سربداران شد   

امـا او بـا تـالش       . حالـت تعليـق درآورنـد     ه  باعث شد كه عضويت وي را بـ       
 خستگي ناپذير تماس خود با رفقاي سربدار را برقرار كرد و درسـت يـك              

او سنگر به سنگر بـا مـزدوران        . روز قبل از قيام آمل خود را به شهر رساند         
مـه نبـرد    رژيم جنگيد تا آن هنگام كه زخمي سـخت برداشـت و يـاراي ادا              

 بهمـن   6در جريان خانه گرديهاي پاسداران بعد از نبرد آمـل عـصر             . نيافت
 تـن از يـاران سـربدارش در       9روز هفتم بهمن روزبه در كنـار        . دستگير شد 

اي كـه از او      در نامه . حاليكه وي را روي صندلي نشانده بودند تيرباران شد        
رود  كان جلو مياوضاع خوبست و سيل كما    : خوانيم جاي مانده چنين مي   ه  ب

 من تا آن  . خواهد تنها كوشش و سعي و آگاهي مي      . تا آبراه آزادي را بيابد    
زيرا هدف زنـدگي و آينـده       . جا كه بتوانم در اين راه كوشش خواهم كرد        

اميـدوارم كـه بتـوانم تـا انتهـاي راه را            . تواند باشـد   ما جز اين نيست و نمي     
راه سـرخ  . تخـار پيمـوده انـد   راهي كه همه رفقاي ما بـا عـزت و اف      . بپيمايم

  .سرخ پيروز شدن. زندگي كردن
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  رفيق سوسن اميري
  )سربدارن(
  

ــري   ــن امي ــق سوس ــحر(رفي ــال ) س ــانواده  1337در س ــك خ  در ي
 سياسـي  مـسايل از نوجواني بـا  . زحمتكش كرد در شهر كرمانشاه متولد شد  

در همـين دوره  .  چون كوهنوردي شركت جست   يها  فعاليتآشنا شد و در     
ر دبيرستان به اداره ساواك برده شد د مييل نوشتن يك انشاي ضد رژيبه دل

 برادران رفيـق سوسـن يعنـي        50اواسط دهه . ي قرار گرفت  يو مورد بازجو  
رفقاي جانباخته اصغر و حسن اميري با چند تـن ديگـر محفلـي كمونيـستي         

 رفيق سوسن در ارتباط با اين محفل قرار گرفت و در همـين            . تشكيل دادند 
در . آشـنا شـد و ازدواج كـرد   ) كاك اسماعيل(رفيق پيروت محمدي جا با   
 سوسن با برخي رفقـايش بـراي دسـتيابي بـه كتـب ماركسيـستي و                55سال  
 كمونيستي راهي خارج شـد و بـا كولـه بـاري از آثـار            هاي  گروهي با   يآشنا

 . ران بازگشتاي ه بها كمونيستماركسيستي منجمله آثار اتحاديه 
يافـت و گـروه مبـارزه بـراي آزادي طبقـه            فعاليت محفل گسترش    

ي ايران وحدت كرد، بنيان گذاشـته      ها  كمونيست با اتحاديه    كارگر كه بعداً  
دوره سوسن و كاك اسماعيل محل فعاليت خود را تغيير داده و  در اين. شد

او چهـره الهـام     . به فعاليت در بين كارگران تراكتور سازي تبريز پرداختند        
 كـارگري  هاي ه مبارزات خياباني و سازماندهي هست   ها و  بخشي در تظاهرات  

  .  در تبريز بود57در سال 
آموزي كرمانشاه به فعاليـت       سوسن در جنبش دانش    57پس از قيام    

سـازماندهي  . پرداخت و جوانان مبـارز ايـن شـهر را جـذب اتحاديـه كـرد               
 نفـر  15000 ميدان جوانشير كرمانـشاه كـه در آن   58تظاهرات اول ماه مه  

  .ي چون سوسن بوديكرده بودند مرهون تالش رفقاشركت 
سوسن در همين دوره با مشكالت جدي كه حاملگي و نگهـداري از    

او فرزنـدش را  . ورد روبـرو شـد   آ  مـي  بـه وجـود   فرزند براي زنان انقالبـي      
عاشقانه دوست داشت اما مصمم بود كه مـشكالت را حـل كنـد و نگـذارد                 

او . اي كمونيستي او تبـديل شـود   رفهمادر شدن به مانعي در برابر فعاليت ح     
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مادر دليري كه از هيچ حمايتي از . براي حل اين مشكل به مادرش اتكا كرد 
  .ردك ميشان دريغ ن يها Ĥنفرزندانش و تحقق آرم

رفيق سوسن با كسب بيـشتر تجربـه انقالبـي دريافـت كـه برخـورد          
گاهانـه  هـاي آ  صحيح به مسئله زنان و مقابله بـا مردسـاالري در گـرو تـالش        

 است و در اين زمينه زنان كمونيست بايد بيش از مردان خالف ها كمونيست
 فرمانـده نظـامي    بـه عنـوان   زمـاني كـه كـاك اسـماعيل         . جريان عمل كنند  

 در منطقه كردستان مستقر شد، عليـرغم         »تشكيالت پيشمرگه زحمتكشان  «
اليـت  پيشنهاد سازمان، سوسن از پيوستن به اسماعيل خودداري كرد و به فع           

دليلش ايـن بـود كـه تعيـين وظـايف زنـان و محـل                . در كرمانشاه ادامه داد   
استقرارشان به تبعيت از وظايف و محل همسران شان درسـت نيـست، چـرا               

 است كه در جامعه مسلط است و        يها  آنكه تكرار همان مناسبات مردساالر    
سوسن حاضر نبود تضاد زندگي مشترك بـا        . بايد در مقابلش مقاومت كرد    

  .  انقالبي بر پايه دنباله روي از شوهر حل شوديها فعاليتيشبرد پ
ســازمان ( رفيــق سوسـن مــسئول تـشكيالت ســتاد   59تـا بهــار سـال   

بـا شـروع   . در كرمانـشاه بـود  ) آموزي وابسته به اتحاديه   و دانش  دانشجويي
او كار كمـك    . ن شهر اعزام شد   اي  هماهه مردم سنندج ب    جنگ مقاومت يك  
ماني در سنگرهاي نبرد را به پيش برد و مـسئوليت خطيـر             رساني و امور در   
ا به مناطق ديگر جهت درمان فوري با موفقيت انجـام    ر   ميانتقال رفقاي زخ  

يـك  » تشكيالت پيـشمرگه زحمتكـشان    «در اين جنگ براي اولين بار       . داد
اين يك حركت خالف جريان بود كه نه فقط از . دسته از زنان مسلح داشت

ژوا فئودالي و افكار و عقايد مردساالرانه حاكم بر محيط، جانب احزاب بور
زمـاني كـه رهبـري      . بلكه در خود تـشكيالت هـم بـا مقاومـت روبـرو شـد              

انحـالل  » راه حـل  «در مقابل اين فشارها     » تشكيالت پيشمرگه زحمتكشان  «
اين دسته را جلو گذاشت، خشم و اعتراض رفقائي چون سوسن برانگيختـه             

 عميقـاً رفيق سوسـن  .  انتقاد كردند  يري رهبري شديداً  ن تصميم گ  اي  هشد و ب  
 حتـا درك كرد كه براي جا انداختن درك كمونيستي بر سـر مـسئله زنـان                

ازي ب ميدرون يك سازمان كمونيستي كه از روز اولش زنان در آن نقش مه
ر ايـن جبهـه     د  ميكرده اند هنوز بايد مبارزه كرد و دامن زدن به مبارزه دائ           

ــارزه طبقــ ــدن احــزاب و ســازم مهــم مب ــي مان ي هــا Ĥناتي، بخــشي از انقالب
  .كمونيست است
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پس از جنگ سنندج رفيق سوسن به تهران منتقل شد و در كارخانه             
كفــش ملــي اســتخدام شــد و بــه فعاليــت در بــين كــارگران مــشغول شــد و 

او تجارب .  كارگري سازمان را بر عهده گرفتهاي همسئوليت يكي از حوز
سرعت به يك رفيق و رهبر  ه  كار گرفت و ب   ه  را ب خود در جنبش كارگري     

پس از شكست قيـام     . مورد اعتماد كارگران مبارز در محيط كار تبديل شد        
آمل و جانباختن كاك اسماعيل رفيق سوسن مجبور به ترك محيط كـارش          

 خـرداد مـاه   13سوسن در درگيري نظامي . شد؛ او به رفقاي جنگل پيوست    
از آن درگيري به چگونگي سـازماندهي    شركت كرد و در جلسه جمعبندي       

طور خودبخودي و بر طبق عـادت، رفقـاي         ه  ب. قوا هنگام جنگ انتقاد كرد    
ي فرستاده شدند و به رفقاي زن مسئوليت رسـيدگي      يمرد به سنگرهاي جلو   

 را كـه زنـان را     اي  هاو ايـده كهنـ    .  و امـور تـداركاتي داده شـد        ها  يبه زخم 
 رزمندگان به عنوانبي و نقش گرفتن شايسته شركت مستقيم در جنگ انقال    

  . يدند به نقد كشيدد ميو فرماندهان آن ن
 ضربه سراسري رژيـم بـر سـازمان، رفيـق سوسـن بـا                پس از وقوع  

او براي شركت در شوراي چهارم عازم       . همراه شد » كميته موقت رهبري  «
كردستان شد اما متاسفانه قرار اجرا نـشد و نتوانـست در آن شـورا حـضور            

  .يابد
كـه  )منـوچهر ( رفيق سحر همراه با رفيق فريدون سراج  62در آبان   
او بارهـا قبـل از      . ديگر ازدواج كرده بودند دستگير شدند      به تازگي با يك   

نم كه دشـمن بـه زانـو در         ك  مياگر مرا گرفتند كاري      «گفت  ميدستگيري  
 بايد شوق مزدوران از گفت ميآيد و وادار شود به عجزش اعتراف كند او 

 همـان    رفيـق سـحر در زنـدان      » .يري هر كمونيست به ياس بدل شود      دستگ
هـاي وحـشيانه     او كه بدنش در نتيجه شـكنجه      .  عمل كرد  گفت  ميگونه كه   

رفيق . باند پيچي شده بود، ايستادگي كرد و جالدان اوين را بزانو در آورد          
 و بـه  كرد مي، رژيم و مزدورانش را مسخره       داد  ميخروشيد، شعار    سحر مي 

، چند روزي كه به اعـدامش مانـده         63در شهريور ماه    . گفت  مي ناسزا   آنان
ورده بودند به يكي از رفقا آ ميبود زماني كه براي لحظاتي او را به بند عمو

نيم ولـي مـن حاضـر       ك  ميوتاه بيا اعدامت ن   ك  مي به من گفتند ك    ها  آنگفت  
  . نيستم كوچكترين سازشي با آنان بكنم
و حسن اميري، با شكوه تمـام در          اصغر مراسم ياد بود رفقا سوسن،    
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با وجود آنكه از چندين روز قبل منطقه تحت كنترل          . كرمانشاه برگزار شد  
ايـن  . پاسداران بود، عده زيادي از مردم به سوي خانه شـان سـرازير شـدند          

پاسـداران  . بـديل شـد  ت ميمراسم به صحنه افشاگري از رژيم جمهوري اسـال     
عده زيادي از جوانان را دستگير كردند و به         ن مراسم يورش آوردند و      اي  هب

  . سال در بازداشت نگهداشتند ماه تا يك مدت يك
 يك كمونيست انقالبي و     به عنوان خاطره سرخ رفيق سوسن اميري      

سازش ناپذير و زني شورشگر و آگاه هميشه در يادها باقي خواهـد مانـد و          
  .به همه زنان و مردان آزاديخواه الهام خواهد بخشيد
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  رفيق شكراهللا احمدي
  )سربداران(
  

 درمحلـه فـيض     1330در سـال    ) محمود اف (رفيق شكراهللا احمدي    
اگرچه وي در محيطي مذهبي و صـوفي مـسلك          . آباد كرمانشان متولد شد   

ماهيت خرافات مذهبي پي بـرد       بزرگ شد، اما از همان نوجواني به نقش و        
 همانند بـسياري از     او. و به افشاگر پي گير جهل و خرافه و مذهب بدل شد           

نوجوانان انقالبي آن دوره، شيوه زندگي صمد بهرنگي را الگو قـرار داد و              
شغل معلمي را انتخاب كرد و راهي روستاهاي منـاطق عقـب مانـده مـرزي                

داد بلكـه همـواره خـود نيـز      او فقط تعليم نمـي . درمنطقه ثالث باباجاني شد 
ي روسـتايي  هـا  تودهاي با    او توانست مناسات عميق وفشرده    . يافت تعليم مي 

برقرار كند؛ با آنان در آميزد و همدل و همدم فقيرترين اقشار روستايي از              
شان از نزديك آشـنا شـو     و كودك شود و با درد و رنج زندگي         زن و مرد  

رفيق شكراهللا با كسب آگاهي انقالبـي، بـه عمـق مناسـبات عقـب مانـده                 . د
هـاي   ها و شيخ   ستوار و فعال فئودال   او به يك ناقد ا    . حاكم بر جامعه پي برد    

بـه خـاطر    . منطقه كه روح و جان مردم را به بند كـشيده بودنـد، بـدل شـد                
 در ميـان    سـريعاً » كاك شـكور   «شها  Ĥنخصوصيات انقالبي و مبارزه جوي    

در همين دوره به سازمان كمونيستي . فقيرترين اقشار منطقه محبوبيت يافت
ه هـاي كمونيـستي در ميـان جوانـان          او مبلغ پيگير ايـد    . شفق سرخ پيوست  

يك بار به آلمان سفر كرد و با كوله بـاري از كتـب و نـشريات       . منطقه شد 
او با شناختي كه از مناطق مرزي داشت، و با     . كمونيستي به تركيه بازگشت   

غيرقانوني به كشور بازگـشت و      به طور هاي سربلند كردستان،     عبور از كوه  
 .آثار ماركسيستي پرداختبا تالش و جديت فراوان به پخش 

نقش مهمي در مبارزات مردم منطقه عليه رژيم شـاه          » شكور «رفيق
 وي بـه صـفوف اتحاديـه        58در سـال    » شـفق سـرخ    «با منحل شدن  . داشت

اران و فعـالين اتحاديـه دهقـاني      ذگ او از بنيان  . هاي ايران پيوست   كمونيست
 او پـشت جبهـه      با يورش رژيم به جنبش انقالبـي كـرد،        . منطقه روانسر بود  

رفيـق  . فعالي را در منطقه ثالث باجاني براي جنبش كردسـتان سـازمان داد            
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 پيشقدم شركت در مبـارزه مـسلحانه        1360شكراهللا احمدي در مهرماه سال      
جديت، نظم و انظباط انقالبـي وي زبـانزد همـه رفقـا بـود و               . سربداران شد 

پـس از   » د اف محمـو  «متاسـفانه رفيـق   . همگي را تحت تاثير قرار مـي داد       
مقاومت قهرمانانه اي كه رفقا هنگام عقب نشيني در باغ نارنج سازمان دادند 
و در هنگامه نبرد تن به تن زمانيكه اسلحه اش از كار افتاده بود، به اسـارت         

، رفيق شكراهللا احمدي با سري افراشته 1360 بهمن 9در روز . دشمن درآمد
او .ابـل جوخـه اعـدام قـرار گرفـت      در مق  هـا   تودهو با نگاه بر افق پيروزي       

 تن ديگر از رفقا در استاديوم شهر آمل و در مالء عـام تيربـاران       7همراه با   
مردم منطقه ثالث باباجاني عميقا از مرگ كسي كه همـواره پيـام آور            . شد

  .شادي و زندگي بود، متاثر شدند و يادش را گرامي داشتند
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  الدين  شمس برهان رفيق صالح
  )سربداران(
  

. ي انقالبي پيـشروان و رهبـران آگـاه طبقـه كارگرنـد          ها  كمونيست
آگـاهي و تهـور،   .  در جريان نبرد طبقاتي گداخته و آبديده گشته اند   ها  آن

گذشتن از منافع شخصي، سازش ناپـذيري در برابـر دشـمن و پايـداري بـر                 
 را مظهر جامعه نوين سـاخته اسـت و اگـر    ها آني انقالبي  ها  Ĥناصول و آرم  

 يا در مقابل جوخه اعدام بـا مـرگ در         ان جنگ انقالبي زير شكنجه    در ميد 
. ذيرنــدپ مــيراه رهــايي بــشريت ســتمديده روبــرو شــوند، آنــرا قهرمانانــه 

 .ي انقالبي افشاندن بذر جامعه نوين استها كمونيستجانباختن 
 اي ه كوليجـه از توابـع مهابـاد در خـانواد           كاك صالح در روسـتاي    

يـان  بـه پا تحصيالت متوسطه خود را در تبريز .  شدمذهبي ـ فئودالي متولد 
بعـد از مـدت     . رساند، سپس براي ادامه تحصيل رهسپار خـارج كـشور شـد           

كوتاهي بـه صـفوف كنفدراسـيون دانـشجويان ايرانـي پيوسـت و مبـارزه                
م و ارتجاع را با كار آگاهگرانه و بسيج جوانان آغـاز            زمتشكل عليه امپريالي  

رورت پي برد كه براي درهـم شكـستن سيـستم           ن ض اي  هكاك صالح ب  . نمود
پوسيده حاكم و برقراري جهان نوين، بايـد در يـك تـشكيالت كمونيـستي      

او كه ديگر به يك پيرو اسـتوار انديـشه مائوتـسه دون بـدل               . متشكل شود 
گشته بود با درك اين ضرورت به سازمان انقالبيون كمونيست يكـي از دو             

 يك  به عنوان ي ايران پيوست و     ها  ستكمونيجريان تشكيل دهنده اتحاديه     
 به مبارزه خود ادامه داد و بـه يكـي از كادرهـاي برجـسته                اي  هانقالبي حرف 

  .اتحاديه بدل گشت
 از سوي سـازمان بـه   1355رفيق صالح الدين شمس برهان در سال     

ران از مرزهـاي شـمال   اي هجاد امكانات انتقال باي هتركيه اعزام شد تا در زمين  
ي ها  كمونيستا  ب  مياو در عين حال ارتباط مستقي     . عاليت كند غربي كشور ف  

ــا حــزب كمونيــست تركيــهانقالبــي تركيــه و مشخــصاً ماركسيــست ـ    (  ب
مبارزه سياسـي كـاك صـالح در اروپـا و سـپس در             . برقرار نمود ) لنينيست

) ميت(تركيه از چشم مزدوران ساواك شاه و همچنين سازمان امنيت تركيه 
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بـار او را دسـتگير كـرده و تـالش            ان امنيت تركيـه چنـد     سازم. پنهان نماند 
 پشتيباني دانـشجويان    به علت داشت تا وي را تحويل رژيم ايران دهد، ولي          

ران ايـ  هكاك صالح پيش از آنكه بـ     . انقالبي، نتوانست اينكار را عملي سازد     
  .باز گردد از طرف حكومت شاه به اعدام محكوم شد

 كاك صالح 57 ـ  56 در سالهاي با اوجگيري مبارزات توده مردم 
ستم ملي و استثمار نيمه فئودالي شديدي كه در  . خود را به كردستان رساند    

، نيروي انقالبـي    شد  مي دهقانان اعمال     خلق و مشخصاً   هاي  هاين خطه بر تود   
ن مـسئله آگـاهي   اي هخوبي به ا در اينجا انباشته بود و كاك صالح ب   ر  ميعظي

هـاي انقالبـيش      عـزم و اراده و قابليـت       مراهبه ه همين درك صحيح    . داشت
 يـك رهبـر در مبـارزات دهقانـان و           بـه عنـوان    سـريعاً باعث شد كه صالح     
 يـك كـادر برجـسته كمونيـست و بـا            بـه عنـوان   او  . زحمتكشان ظاهر شود  

پيروي از آموزش مائوتسه دون بيشتر وقت خـود را در ميـان كـارگران و                 
بـدين  . رداخـت پ  مـي  و سازماندهي    گري ذراند و به آگاه   گ  ميدهقانان كرد   

ه  بـ هـا  آنگيـري   طريق شناخت بيشتري از خصوصيات و روحيات و جهـت    
كـردن سـتمديدگان بـرايش     كـردن و متـشكل    ورد و راه متحـول    آ  ميدست  

  .شد ميروشنتر 
صـحنه مبـارزه    ه   زماني كه هـزاران زحمـتكش پـا بـ          1358در سال   

ازماندهي دهقانـان و    گذاشته بودند، كاك صالح و يارانش كار بـسيج و سـ           
 ها  Ĥنهاي خ  دهي و هدايت جنبش دهقاني را حول شعار مصادره زمين          سمت

 رفقـاي شـهيدي     بـه همـراه   كاك صـالح    . هاي منطقه آغاز كردند    و فئودال 
و كاك يحيي خاتوني طـرح ايجـاد   ) پيروت محمدي (چون كاك اسماعيل    

 مـرتجعين   58ن كه در تابستا هنگامي.  دهقاني را به پيش بردند    هاي  هاتحادي
محلي با كمك ارتش، سپاه پاسداران و مزدوران قياده موقـت و بـه فرمـان            

نبش را كردند، كاك صالح و يارانش سالح        ج  ميخميني قصد سركوب نظا   
برداشته و با مسلح كردن پيشروترين عناصر جنبش دهقاني به نبرد با دشمن        

  .دادندبرخاسته و گوشمالي سختي به جمهوري اسالمي و مزدورانش 
ي ايـران، تـشكيالت     هـا   كمونيـست در همين دوره بود كه اتحاديـه        

.  كاك صالح و ديگر رفقـا بنيـاد نهـاد   به دست  زحمتكشان را    هاي  هپيشمرگ
ي هـا   كمونيـست  اتحاديـه    يها  فعاليت زحمتكشان به    هاي  هتشكيالت پيشمرگ 

ايـن تـشكيالت در مـدت    . ايران در منطقه كردستان بياني تشكيالتي بخشيد      
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ني كوتاه توانست بـا وارد آوردن ضـربه بـر نيروهـاي پاسـدار و جـاش         زما
كاك صالح .  آوردبه دستمستقر در سنندج محبوبيت زيادي در بين مردم 

بايـد   «:هنگام ايجاد تشكيالت از ضرورت اين كار صحبت كرد و گفت          ه  ب
كاك صـالح   . » نطفه ارتش سرخ نگاه كنيد     به عنوان به تشكيالت پيشمرگه    

  .ايجاد ارتش انقالبي براي كسب رهايي آگاه بودبه ضرورت 
در دوران برقراري آتش بس و آزادي سنندج، كاك صالح و ديگر 
اعضاي تشكيالت پيشمرگان زحمتكشان مرتبا به ميان مـردم شـهر و روسـتا     

فتند و با انجـام گـشتهاي سياسـي ـ نظـامي و پيـشبرد تقـسيم زمـين در         ر مي
 و زحمتكـشان شـهري را در فعـاليتي           دهقـان  هـاي   هروستاهاي مختلف، تود  

كاك صالح با دورترين    . اختندس  ميآگاهانه براي تغيير جامعه كهن درگير       
روستاهاي منطقـه سردشـت و بوكـان و مهابـاد تمـاس برقـرار كـرده و بـا                    

در عـين حـال او يـك دم از        .  دهقانان اين منـاطق درهـم آميخـت        هاي  هتود
 سـتم بـر زنـان    بـه خـصوص  ودالي، مبارزه با خرافه و سنن مذهبي و نيمه فئ   

صـفوف مبـارزه انقالبـي     ه  رد و در تشويق زنان براي پيوستن ب       ك  ميغفلت ن 
 ها تودهكردن ذهن   كه كاك صالح براي متحولاي  همبارز. مودن  ميكوشش  

شـدت محبـوب مـردم      ه  رد او را بـ    بـ   ميشان به پيش     و ارتقا آگاهي طبقاتي   
  .ساخته بود

 كرد براي رفع ستم ملي بايـستي  كاك صالح اعتقاد داشت كه ملت   
او بروشني عمق مناسبات عقب مانده در       . به حق تعيين سرنوشت دست يابد     

يد و اعتقاد داشت كه بدون از بـين بـردن ايـن             د  ميروستاهاي كردستان را    
اين از آن    بنابر. معناست مناسبات كهن و حل مسئله ارضي، خودمختاري بي       

اند دهقانان را از سـتم نيمـه فئـودالي          رد كه بتو  ك  مينوع خودمختاري دفاع    
هـاي   انست كه بدون قدرت سالح، بـدون اتحـاد بـا خلـق            د  مياو  . رها سازد 

م زم و ارتجاع و قطع سلطه امپريـالي       زديگر ايران، بدون مبارزه عليه امپريالي     
 بـا  اي ه، كاك صالح طي مـصاحب     58اواخر سال   . خلق كرد رها نخواهد شد    

ن حـزب كمونيـست انقالبـي آمريكـا، اظهـار           نشريه كارگر انقالبـي، ارگـا     
 آوردن  به دسـت   حتاخودمختاري واقعي يا حق تعيين سرنوشت يا         «:داشت
ي كه هـم اكنـون از طـرف هيئـت نماينـدگي خلـق كـرد جلـو                   هاي  هخواست

 نخواهد آمد مگر آنكه انقالب دمكراتيك ايـران         به دست ود،  ش  ميگذاشته  
اما در عين   .  پيروزي كامل انجامد   تحت رهبري پرولتاريا به انجام رسد و به       
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حال مبارزه خلق كرد رابطه ديالكتيكي با انقـالب سراسـري دارد و امـروز               
  .»مبارزه خلق كرد پيشتاز مبارزه مردم ايران است

 زحمتكـشان، نـشان داد      هـاي   ه آمـدن تـشكيالت پيـشمرگ      به وجـود  
 وانـد در  ت  مـي نيروي كوچكي كه مسلح به بينش كمونيـستي انقالبـي باشـد             

 آورده و آنـرا  بـه وجـود   و ارتـشي انقالبـي     اي  تـوده مدتي كوتاه پايگاهي    
ظهور رسيدن يك جنبش دهقاني با رهبـري كمونيـستي و      ه  ب. گسترش دهد 

ي ايران ها كمونيستيشمرگه تحت رهبري اتحاديه پ ميايجاد يك نيروي نظا
 عليـه  59 و بهـار  58كه در جنگهاي اول و دوم كردستان، يعني در تابستان      

كاك صـالح در حـين     . ن امر است  اي   هركت جست، گوا  ش  ميجمهوري اسال 
ازشـكاري و   س  ميسازماندهي و رهبري زحمتكشان عليه رژيم جمهوري اسال       

 افـشا  ماهيت نيروهاي بورژوا ـ مالك درون جنبش خلق كرد را نيز شـديداً  
هـا   ل دفـاع از فئـودا    ه  آنجا كه حزب دمكرات كردسـتان ايـران بـ         . ردك  مي

رآمـد و ارتـش را در   د ميو يا از در سازشكاري با جمهـوري اسـال  پرداخت  
ورود به كردستان اسكورت كرد، كاك صالح به افشاي شديد ايـن حـزب            

  .برخاست
 هـا   تـوده  اعتقاد داشت كه تنها با تكيـه بـه نيـروي اليـزال               عميقاًاو  

اعتقاد . وان انقالب واقعي را به پيش برد و دستاوردهايش را حفظ كرد ت  مي
ن امر كه خـود بيـان اسـتواري وي بـر خـط كمونيـستي بـود، در        اي  هخ ب راس

ش عليه وابستگي و اتكا به قواي امپرياليستي و ارتجـاعي    ها  آنمبارزه پيگير 
وان مبارزه را آغاز ت مي با امكانات كم حتا «: كهگفت  مياو  . يافت بروز مي 

. »ب نمودوان قدرت سياسي را كس    ت  ميكرد و تنها با اتكا به نيروهاي خلق         
 و اتكا به نيروي خود را       ها  توده مائوتسه دون مبني بر اتكا به        هاي  هاو آموز 

  .خوب فرا گرفته بود
افشاي جريانات سازشـكار و مـرتجعين محلـي خـشم آنـان را عليـه                

بدين .  زحمتكشان و شخص كاك صالح برانگيخت      هاي  هتشكيالت پيشمرگ 
هاي ترور به او  ري و طرحگذا خاطر چندين بار سعي كردند با توسل به بمب

تا اينكه باالخره در روز پنجـشنبه  . و تشكيالت ضربه بزنند، اما موفق نشدند  
 از پيش طراحي شده رفيق صالح الدين     اي  ه طبق نقش  1359دوازدهم تيرماه   
. وسيله مزدوران مرتجـع محلـي در شـهر مهابـاد تـرور شـد              ه  شمس برهان ب  

ــش    ــوجي از خ ــي م ــست انقالب ــن كموني ــهادت اي ــان  ش ــدوه را در مي م و ان
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هزاران تن از مردم كردستان در مراسم بزرگداشتي        . زحمتكشان برانگيخت 
ي ايران در مهاباد و بوكـان برگـزار شـد،           ها  كمونيستكه از سوي اتحاديه     

 آگـاهي كـه در آن مراسـم         هـاي   هپيشمرگان انقالبي و تود   . شركت نمودند 
رفيق شهيد پيـروت    (شركت داشتند هيچگاه كلمات آتشين كاك اسماعيل        

را در رثـاي صـالح      ) شـم مازنـدراني   دهارفيق شهي (و كاك احمد    ) محمدي
  .رندب ميالدين شمس برهان از ياد ن

هيدان كمونيـست   ش  ميباشد تا با پيمودن راه سرخ رفيق صالح و تما         
انقالب ستمديدگان را به پيش رانـيم، دشـمنان طبقـاتي و ملـي را بـا آتـش                   

ي يت درفش پرولتاريا در مسيري كـه بـه رهـا        جنگ خلق نابود سازيم و تح     
  .نجامد استوارانه به پيش رويما ميبشريت از يوغ جامعه طبقاتي 



!قسم به خونتان رفيقان  145 

  ) عبه– رسول(رفيق عبداهللا ميرآويسي 
  )سربداران(
  

در حـوالي   » خليفـه ترخـان    « در روسـتاي   1342رفيق عبه در سال     
يون دهقانـان   رشد اوليه خود را مـد     .  فقير به دنيا آمد    اي  هسنندج در خانواد  

عبـه  .  به شهر سنندج كوچ كرد     48خانواده او در سال     . فقير و پرتالش بود   
 انقالبـي و آزاديخواهانـه خلـق كـرد     هـاي  هدر سنندج در مهد افكـار و ايـد     

 فقر و تنگدستي خـانواده نتوانـست بـيش از كـالس             به علت . پرورش يافت 
ترهـاي كـرد   او به صف پـر افتخـار پرول    . ي ادامه تحصيل دهد   يسوم راهنما 

همانند بسياري از آنان اگر چه هيچگـاه از شـغل ثـابتي برخـوردار               . پيوست
هماننـد بـسياري از     . ل انقالبي استواري برخـوردار گـشت      ينبود اما از خصا   

كارگران كرد به كار فصلي روي آورد اما هيچ فصلي نبود كه به استواري              
بـه  اي گوناگون   غرور طبقاتيش در جريان كاره    . نظم كهن باور داشته باشد    

افكـارش بـا شـركت    .  كارگر جوشكار و خميرگر نـانوا قـوام يافـت     عنوان
 روزه  22 شكل گرفـت، جنـگ مقاومـت         57جسورانه در مبارزات انقالبي     

   . مقاوم و آبديده ساختاي همردم سنندج از او پيشمرگ
بــا پيوســتن بــه صــفوف تــشكيالت پيــشمرگه زحمتكــشان آگــاهي 

عبه به خـاطر    .  انقالبي بوسه زد   كمونيزمبر پرچم   اش ارتقاء يافت و      سياسي
كـزان   «،»كـزان بـزرگ    « انقالبيش محبوب اهـالي روسـتاهاي      يها  فعاليت

مــدتي پيــك . شــد» هــاالره «و» افراســياب «،»حــسين آبــاد «،»كوچــك
واسطه غلبه ه  ب59در پائيز سال . ا شهر سنندج و مهاباد بود    ب  ميتشكيالت نظا 

ي ايران تشكيالت پيشمرگه زحمتكـشان   ها  تكمونيسخط راست بر اتحاديه     
اگر چه عبه از اين مسئله رنج بسيار برد اما دلسرد نشد و ايمانش          . تعطيل شد 

عبه سرنوشت خود را با پرولتاريـاي    .  و انقالب از دست نداد     كمونيزمرا به   
او حاضر نبود كـه از      . چند مليتي ايران و طبقه كارگر جهاني گره زده بود         

رناسيوناليستي كه كسب كرده بود دسـت بـشويد و بـه دنبالـه         ديد و افق انت   
خط راست غالب بر . الوصول ناسيوناليستي روي آورد هاي سهل روي از افق 

اتحاديه در آن مقطع نه تنها با چنين پايه انقالبي خورند نداشت بلكه وجـود       
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  .ر بزير كشيدن آن خط راست داشتد ميچنين پايه انقالبي نقش مه
ر كرد ي يك دكه روزنامه فروشي در شهر سنندج دا59عبه در سال 

يكـديگر را   ه  و به پخش آثار سازمان در شهر ياري رساند و ارتباط رفقـا بـ              
بارهـا دكـه او توسـط    . كار ادامه داد ناي هسال ب نزديك به يك  . وصل كرد 

شان نيامد چرا كه عبه براي جاسازي تونل       د اما چيزي گير   جاشها بازرسي ش  
سرانجام جاشها تاب نياوردند    . ر دكه اش حفر كرده بود     مخفي كوچكي زي  

اش را تعميـر و بازسـازي    و يكبار دكه او را آتش زدند اما او بار ديگر دكه           
  .كرد تا اينكه بار آخر توسط جاشها دكه توسط جرثقيل دزديده شد

او كـه در آتـش اشـتياق        . طرح سربداران بارقه اميدي براي او شـد       
 مبارزه طبقـاتي يعنـي مبـارزه مـسلحانه انقالبـي         ترين شكل  شركت در عالي  

بـراي او   .  وصف ناپذير داوطلب رفتن به جنگل شد       اي  هوخت با روحي  س  مي
عبـه  . نگـد ج مـي مهم نبود كه در كدام سرزمين عليه دشمنان ملي و طبقاتي  

ي بـا   ي آشـنا  بـه دليـل   .  به صفوف سربداران پيوست    60در اواخر پائيز سال     
 كه به جنگل آمد با مهارت راهنماي گـروه وريـا      روستا و كوه فرداي شبي    

. خيلي زود جسارت و چاالكي عبه در جنگ زبانزد رفقا شد          . در جنگل شد  
هاي سريع او بود كه دو بار تيم هاي گشتي پاسداران در             العمل در پي عكس  

هر چقدر يـك جنگجـو از       . مقابله با رفقاي ما فرار را بر قرار ترجيح دادند         
تـري برخـوردار باشـد قـادر خواهـد شـد        بي بـاالتر و قـوي   انقال هاي  هانگيز

عبـه از ايـن دسـته جنگجويـان      . تر و محكمتر و جسورانه تر بجنگـد        قاطعانه
  .كمونيست بود

در شب و روز قيام آمل مردم شهر، كرد انقالبـي ريـز نقـش و پـر                  
نشاطي را مشاهده كردند كه با غـرور و افتخـار و ماهرانـه عليـه پاسـداران                  

عبه جزو گروه كمين جاده هراز بـود و بـا رفقـاي چـون بهـروز         . نگدج  مي
فتحي و حـسن اميـري تـا عـصر روز شـشم بهمـن بـه دفـاع از سـنگر خـود                

پس از شكست قيام با شكستن حلقه محاصـره دشـمن، تـا جنگـل      . پرداختند
عقب نشستند؛ اين گروه تنها گروهي بود كـه مـسير خـود تـا جنگـل را بـا           

با مزدوران مسلح رژيم مستقر در دهـات درگيـر          جنگ گشود و چندين بار      
نظيري از   ه عبه در شهر برداشت رشادت و دالوري بي        ك  ميعليرغم زخ . شد

  .ها نشان داد خود در اين درگيري
عبه پس از انتقال بـه شـهر و مـداواي زخمـش بالفاصـله بـه جنگـل            
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رد جـاي   كـ   مـي عبه از آن دسته رفقـاي بـود كـه آگاهانـه تـالش               . برگشت
سوري چون كـاك اسـماعيل و كـاك محمـد و يوسـف       ج  ميهان نظا فرماند

ي ي و كـارآ توانـايي راستي در عمل نشان داد كه از       ه  و ب . گرجي را پر كند   
هـشياري و سـرعت   . كافي، جرئت و جربزه وصف ناپذير برخوردار اسـت       

 در حفـظ رفقـا و   اي هكننـد   نقش تعيين61 خرداد 13عمل وي در درگيري   
 سـريعاً آلود شـدن آب      او با ديدن گل   . من داشت شكستن حلقه محاصره دش   

العمل نشان داد و توانست چند تن از پاسـداران تـيم گـشت را هـدف                  عكس
 شانه اش را خراشيد چست و چـاالك         اي  هعبه عليرغم آنكه گلول   . قرار دهد 

ويد و با جـسارت تمـام بـر پاسـداران ترسـو             د  مياز اين سنگر به آن سنگر       
ند در جنگ گلولـه دنبـال       گفت  ميالبيون مشروطه   زماني انق . وردآ  ميهجوم  

ردد تا به او بخورد اما رفيق عبـه از آن دسـته جنگجويـاني               گ  ميآدم ترسو   
  .ردك ميبود كه گلوله را دنبال 

 ترديد و   اي  ه، عبه بدون ذر   61با وارد آمدن ضربه سراسري تيرماه       
ي تزلزل حمايت خود را از تالشـهاي كميتـه موقـت رهبـري بـراي بازسـاز                

ــه نقــش و مــسئوليت گرفــت  در چــارچوب . اتحاديــه اعــالم كــرد و فعاالن
 61 اسـفند مـاه سـال        12طرحهاي كميته موقت كه منجر به عمليات نظامي         

سال براي برخي تداركات با رفيـق بهـزاد گـيالن بـه              شد در بهمن ماه همان    
هيچگاه بر ما مشخص نشد كه او و رفيـق بهـزاد چگونـه بـدام           . جنگل رفت 

 وحـشيانه قـرار     هـاي   ههر دو رفيق تحت شـكنج     . تاده و اسير شدند   دشمن اف 
 داغ حتـا .  جزو رفقاي بودند كه سر دادند اما سـر ندادنـد     ها  آنگرفتند، اما   

رژيم در فروردين ماه سـال      . شنيدن نام واقعي خود را بر دل دشمن نشاندند        
  . اعالم كرد كه دو تن از سربداران را در آمل اعدام كرد62

له ميرآويسي از آن دسته قهرمانان حماسـي ميـدان نبـرد            رفيق عبدا 
ي ايـران   هـا   كمونيـست مـي و قدرتمنـدش را اتحاديـه         يبود كـه حـضور دا     

جاد حزب كمونيـست    اي  هدر سراسر دوره بازسازيش كه منجر ب      ) سربداران(
رد و از او الهـام  ك ميشد، حس ) ماركسيست ـ لنينيست ـ مائوئيست  (ايران 
زانـو در نيامـد و خـاطره سـرخش      ه  يقي كه هرگـز بـ     الهام از رف  . گرفت  مي

  . ابدي همواره فروزان خواهد مانداي ههمچون شعل
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  رفيق علي چهار محالي
  )سربداران(
  

 از كادرهـاي برجـسته و     )رحمان(رفيق علي چهار محالي كائيدي       
باسابقه جنبش كمونيستي ايران و از رهبران شناخته شده جنبش كـارگري،            

 شمسي در خوزستان يعني زادگاه پرولتارياي صنعتي ايران         20در نيمه دهه    
كه انقالب الجزاير عليه استعمارگران فرانسوي       زماني. چشم به جهان گشود   

به پيروزي رسيد وي كه تشنه آگاهي انقالبي بود بنـا بـه رهنمـود يكـي از                  
در آنجـا بـا سـازمان       . نزديكانش در خارج از كشور راهي شهر الجزيره شد        

 به جنبش كمونيستي پيوسـت  اي هاو دور. ران آشنا شداي تودهحزب  انقالبي  
رهبري رفيق مائوئـسه    ه  ي چيني ب  ها  كمونيستكه مبارزات حادي از جانب      

هاي شوروي و به تبع   كاذب خروشچفي و رويزيونيست كمونيزمدون عليه   
دورانـي كـه    .  بـراه افتـاده بـود      -م تـاريخي حـزب تـوده        زآن عليه رفرميـ   
يبخش در كشورهاي تحت سـلطه اوج گرفتـه و در گوشـه و              يجنبشهاي رها 

    .كنار جهان مبارزه مسلحانه انقالبي در حال گسترش بود
رفيق علي از جانـب سـازمان انقالبـي حـزب تـوده بـراي كمـك و          

ي جريـان  ي جنبش مسلحانه فارس كه تحت رهبـري بهمـن قـشقا    شركت در 
سيد كه آن جنـبش توسـط       اما زماني به آن خطه ر     . ران اعزام شد  اي  هداشت ب 

 بـه طـور  وي همراه با يكي ديگـر از رفقـايش   . رژيم شاه سركوب شده بود   
غير قانوني راهي كشورهاي خليج شد و دوباره تمـاس خـود را بـا سـازمان                 

او در مبـارزات عملـي و سياسـي سـازمان           . انقالبي حزب توده برقرار كرد    
هـاي جـوان، فعـال و        به يكي از كادر    سريعاًانقالبي نقش بر عهده گرفت و       

  . پرشور اين سازمان بدل شد
رفيق چهار محالي جزو اولين سري انقالبيوني بود كه براي آموزش 

ايـن امـر مقـارن بـا        . ز جانب سازمان انقالبي عازم كوبا شـد        ا ميسياسي نظا 
در » راه چـين  «و  » راه كوبـا  «زماني بود كه از يكسو اختالف مـشي ميـان           

ه شده بود و از سوي ديگر ميان فيدل كاسترو و ميان انقالبيون جهان برجست
ي انقـالب كوبـا و نزديكـي كوبـا بـه        هـا   يرفقاي چيني در زمينـه جهتگيـر      
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ه رفيق علي چهار ك ميگروه اعزا. شوروي اختالفات زيادي بروز كرده بود
ردند مورد بي   ك  مي از چين طرفداري      محالي نيز در ميان آنان بود و عمدتاً       

  . با قرار گرفتند و از كوبا اخراج شدندمهري و غضب دولت كو
اين مسئله همزمان بود با بروز مبـارزات خطـي در سـازمان انقالبـي         

رفيق . تر اين سازمان در حمايت از مشي چين        حزب توده و جهتگيري قوي    
چهار محالي پس از بازگشت از كوبـا، همـراه بـا هيئتـي ديگـر عـازم چـين              

سفري كه همزمان بـود بـا اوج   . نددش ميانقالبي براي آموزش سياسي و نظا  
ــا   ــي پرولتاري ــر فرهنگ ــالب كبي ــري انق ــشيدن  يگي ــر ك ــين و بزي ي در چ

واسـتند راه   خ  ميهاي چيني از اريكه قدرت، يعني كساني كه          رويزيونيست
.  بـدل شـوند  ها تودهسرمايه داري را دنبال كنند و به اربابان جديد حاكم بر    

بي ايران بود كه از نزديك شاهد ي انقالها كمونيسترفيق علي جزو معدود 
سفر به چين انقالبي موجب تعميق درك وي        . انقالب فرهنگي در چين بود    

 درك از سـاختمان   م در يـك حـزب انقالبـي و   زاز داليل بـروز رويزيـوني   
كـه  (ارمغان اين سفر براي وي تثبيت انديشه مائوتـسه دون   .  شد سوسياليزم
 مرحله تكاملي جديد در علـم و     نوانبه ع ) م مشهور است  ز مائوئي  امروزه به 

او بـه مبلـغ پيگيـر و خـستگي ناپـذير            . ايدئولوژي طبقه كارگر جهاني بود    
ن ايـ   ه انديشه مائو تسه دون بدل شد و تا آخر عمـر بـ             - لنينيسم   -ماركسيزم

ه بـ » شرق سـرخ اسـت  « او بعدها با خواندن سرود  .ايدئولوژي وفادار ماند  
ورد و بر آن دوران ارج آ ميه خاطر يارانش زبان چيني انقالب فرهنگي را ب

  . تگذاش مي
بعد از بازگشت از سفر چين رفيق علي فعاالنه براي انتقال نيروهـاي     
سازمان انقالبي به داخل نقش گرفت و ساكن دوبي شد و به مدت چند سال   

 اي تودهاو با اتخاذ مشي . به فعاليت در بين كارگران مهاجر ايراني پرداخت     
 زمينه رفت و آمد و تهيه امكانات پوششي در زمينه انتقال ديگر توانست در

محل زندگي وي محل رفت آمـد   . رفقاي اين سازمان نقش موثري ايفا كند      
سپس رفيق علي زمينه را براي انتقال       . و تامين ارتباطات با داخل كشور بود      

او در . خودش به داخل فـراهم كـرد و بـا مـدارك جعلـي وارد ايـران شـد             
 كه بر گروه اي هپس از ضرب.  با رفقاي گروه واعظ زاده قرار گرفتارتباط

 خود در بين كـارگران خطـه      يها  فعاليتواعظ زاده وارد آمد رفيق علي به        
 از مهمتـرين تجـارب انقـالب جهـاني را از     اي  هاو كه پـار   . جنوب ادامه داد  
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نزديك مشاهده كرده بود و در مبارزات انقالبي مختلف شركت كرده بود، 
  به يك كادر كمونيست برجسته و صاحب نظر بدل شد و قادر بود درسـت        

پس از آنكه سازمان انقالبي به مـشي        .  تشخيص دهد  به خوبي از نادرست را    
ــا آن ســازمان قطــع كــرد     .آشــكارا راســت در غلتيــد علــي رابطــه خــود ب

  . ابيدت ميم علي مشي راست روانه سازمان انقالبي را بر نزراديكالي
 در جنوب كشور    يها  Ĥن در كارخ  57هاي قبل از انقالب     او طي سال  

مشغول به كار شد و در بين كارگران آن خطه به فعاليت پرداخـت و دامنـه           
دوره، وي توانست نفوذ سياسي زيادي       طي اين . ارتباطاتش را گسترش داد   

 سـال   اي  تودهدر بين كارگران پيشرو كسب كند و نقش فعالي در مبارزات            
  .  ايفا كند57

س از سرنگوني شاه، رفيق علي به فعال سرشـناس و مـورد اعتمـاد      پ
او نقـش فعـالي در سـازماندهي        . جنبش كارگري در منطقه آبادان بدل شـد       

مبــارزاتي كــه ســنديكاي .  جنــوب ايفــا كــرداي هجنــبش كــارگران پــروژ
گـذاران   رفيق علي چهار محالي يكي از بنيان      .  آبادان حاصلش بود   اي  هپروژ

  .  كارگري بوداي تودهاصلي اين تشكل 
 آبادان نقطه عطفي در جنـبش كـارگري   اي هتشكيل سنديكاي پروژ  

اين سنديكا جز معدود تشكالت كارگري بـود كـه   . ودش ميايران محسوب   
ي انقالبـي چـون علـي چهـار محـالي و            هـا   كمونيست تحت هدايت    مستقيماً
كا، اين سندي .  ديگر از مبارزين چپ در جنبش كارگري قرار داشت          برخي
تـشكلي  .  بـود  1332 مرداد   28ترين تشكل مستقل كارگري پس از        اي  توده

 اي ه بـود و توانـست هـزاران كـارگر پـروژ        اي  تـوده كه متكي بر ابتكارات     
.  باشد بـراي پـرورش سياسـي كـارگران         اي  هجنوب را متشكل كند و عرص     

 يها فعاليت و ديگر 58نقش رفيق علي در سازماندهي تظاهرات اول ماه مه         
 هنـري ايـن   يهـا  فعاليـت ديكا همچون كمك به سـيل زدگـان جنـوب و     سن

  .سنديكا برجسته بود
ــه    در همــين دوران رفيــق علــي چهــار محــالي بــه صــفوف اتحادي
او در شوراي سوم اتحاديـه شـركت كـرد و           . ي ايران پيوست  ها  كمونيست
 در كنفـرانس كـارگري سـازمان در زمينـه انتقـال تجـارب        اي  هنقش برجست 
  .  ديگر رفقاي سازمان ايفا كردانقالبي به

 بـراي ادامـه فعاليـت       اي  هبا شروع جنگ ايران و عراق، ديگر زمينـ        
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اش همـراه بـا جنـگ        رفيق علي بـا خـانواده     .  باقي نماند  اي  هسنديكاي پروژ 
او يـك مـاه پـس از آغـاز جنـگ بـا              . زدگان جنوب به شـيراز منتقـل شـد        

سـوي رژيـم خمينـي بـه     ارزيابي سازمان مبني عادالنه بودن ايـن جنـگ از      
 جنگ زدگان اي تودهمخالفت برخاست و در شيراز به سازماندهي مبارزات       

ي چـون بهـروز غفـوري توانـست اول مـاه مـه              ياو به همراه رفقا   . پرداخت
 در خوابگاه جنگ زدگـان در شـيراز برگـزار    60 در سال اي  تودهپرشور و   

  .كند
اي  ئولين منطقـه  با طرح آغاز مبارزه مسلحانه، رفيق علي گـه از مـس           

ايـن  او در   . اتحاديه بود، بيدرنگ به طرفداري از طرح سربداران برخاسـت         
 تالش زيادي در پيشبرد امور تداركاتي و تبليغـاتي سـربداران انجـام               دوره
هـاي   رفيق علي در سازمان دادن دستجات تبليغي بـراي پخـش اعالميـه            . داد

 و براه انـداختن بحـث   ها در شيراز سربداران در ميان كارگران و جنگ زده 
. كننده داشت بر سر ضرورت جنگ مسلحانه در بين زحمتكشان، نقش تعيين

پس از آنكه قيام آمل شكست خورد و اقليت سازمان حمالت ايدئولوژيك            
 سياسي خود را عليه مشي مبارزه مسلحانه آغاز كردند، نقـش رفيـق علـي      -

او فعاالنـه در    . ه شد چهار محالي در سازمان بيش از هر زمان ديگري برجست         
كارانه اقليت سـازمان و      مقاالت گوناگون به افشاي نظرات راست و محافظه       

نقد او با رجوع به انديشه      . پرداخت» از اعتصاب تا قيام   «نقد همه جانبه تز     
استراتژي محاصره شهرها از طريـق      «مائو و تجربه انقالب چين و تاكيد بر         

هاي انقالب فرهنگي بر ضرورت  او با اتكا به درس. صورت گرفت » دهات
پيشبرد مبارزه دو خط براي انقالبي ماندن حزب و سازمان كمونيستي تاكيد 

  .كرد
 رفيـق علـي چهـار محـالي در          1361با ضـربه سراسـري در تيرمـاه         

كميتـه موقـت    «ترين شرايط پا پيش نهاد و همراه بـا رفقـاي ديگـر،               سخت
نقـش  . ي ايران سـازمان داد    ها  كمونيسترا براي بازسازي اتحاديه     » رهبري

هاي اتحاديه براي آغاز مجدد مبارزه مسلحانه در  رفيق چهار محالي در تالش
زمان، اين شروع مجدد كـه همـراه         در آن . كننده بود  هاي آمل تعيين   جنگل

 پاسدار، تبليغات رژيم مبنـي      15بود با يك درگيري مسلحانه و كشته شدن         
   .بر نابودي سازمان را بالاثر گذاشت

اگر چه خطي كـه رفيـق چهـار محـالي بـراي آغـاز مجـدد مبـارزه                   
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مسلحانه جلو گذاشته بود ناظر بر جمعبندي همه جانبه از پراتيك سربداران            
 نبــود و كماكــان متكــي بــر اي تــودهو ملزومــات آغــاز جنــگ درازمــدت 

  هاي سياسي سازمان در تابستان شـصت بـود و تفـاوتي بـين اوضـاع                تحليل
يد، اما بيان اراده بسيار انقالبـي او و ديگـر           د  ميوره قبل ن  سياسي جديد با د   

  .رفقا مبني بر ادامه مبارزه در آن شرايط دشوار بود
شـمن، رفيـق علـي چهـار        د  ميدر آن درگيري به دليل محاصره نظـا       

محالي از بقيه رفقا جدا افتاد و پس از چند روز خود را به كناره جاده هراز    
اش توانـست در   كـشي   قيافـه مـسن و زحمـت   او با . و سپس شهر آمل رساند    

پست بازرسي خود را يك دست فـروش جنـگ زده جـا بزنـد و پاسـداران        
شـان   رژيم را كه به وي مشكوك بودند، فريـب دهـد و خـود را از چنگـال             

  . برهاند
پس از اين درگيـري رفيـق علـي چهـار محـالي در شـوراي چهـارم           

نظـرات وي در شـوراي      با وجود اينكـه     . سازمان در كردستان شركت كرد    
 بـه   62چهارم در اقليت افتاد، به مبارزه خود ادامـه داد و در تابـستان سـال                 

سـال در پـي پيگردهـاي گـسترده دشـمن       در آبانماه همـان  . تهران بازگشت 
زانو ه او با مقاومت قهرمانانه خود بازجويان جنايتكار اوين را ب. دستگير شد

نكرد، بازجو نظـر او را در مـورد   ثر ا مي جسهاي هزماني كه شكنج . درآورد
ي ايران كه بسيار مورد ها كمونيسترفيق سيامك زعيم رهبر اصلي اتحاديه 

سپس . اعتماد و عالقه علي بود پرسيد او از رفيق سيامك زعيم تمجيد كرد            
نـشانش   ماركـسيزم  از سيامك زعـيم در رد        اي  هبازجو به او گفت اگر نوشت     

گر چنين چيزي هست بياوريد من نقدش       علي پاسخ داد ا   . ويدگ  ميدهد چه   
  . ي شد نه خبري از آن بازجويديگر نه خبري از آن نوشته ادعا. كنم

در آخرين ديدارهاي كه برخـي رفقـا بـا وي در راهروهـاي اويـن                
  ها صفحه دفاعيه سياسـي   گفت من ده ها  آن باال به    اي  هداشتند، علي با روحي   

او در مورد . ام ي ايران دفاع كردهاه كمونيستام و در آن از اتحاديه       نوشته
 مثـل خـس و خاشـاك روي آب    هـا   آنكساني كه تواب شده بودند گفـت        

 در تاريخ باقي نخواهد ماند اين ما هستيم كـه           ها  آنهستند كه هيچ نشاني از      
 هـاي  ههاي كف رودخانه براي هميشه در ذهن كـارگران و تـود         مانند سنگ 

 63 اول ماه مه سال        چهار محالي در   رفيق علي . ستمديده باقي خواهيم ماند   
  . در زندان اوين اعدام شد
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او كمونيستي بود كه توانست در سخت ترين شرايط روحيه و شور 
زنـدگي  . جواني را حفظ كند و نقش هميشه ماندگاري از خود بر جاي نهد            

م انقالبـي،  ز قدرتمند از آگاهي كمونيستي با رمانتي    اي  هافتخارآميز او، آميز  
 انقالبـي و تجـارب انقالبـي در سـطح ملـي و بـين              اي  هاراد قاتي بـا    تعهد طب 
  . بود المللي
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  رفيق غالم عباس درخشان 
  )سربداران(
  

 يكـي از رهبـران پرولتـر        به عنـوان  زماني لنين در رثاي بابوشكين،      
چنين، مردم براي هميشه برده      بدون رهبراني اين   «:كمونيست چنين نوشت  

ي كامـل از هرنـوع      ينـين رهبرانـي، مـردم رهـا       با چ . مانند و سرف باقي مي   
نيـز  ) مـراد (رفيق غالم عباس درخشان     » . خواهند آورد  به دست استثمار را   

وميـد از درهـم   ن  ميمـزدوران حكومـت اسـال    . در زمره چنين رهبراني بـود     
 وي را بـه  1361ن رهبـر كمونيـست، در تيـر     ايـ    هشكستن مقاومت قهرمانان  

 .جوخه اعدام سپردند
 در آبـادان چـشم بـه جهـان گـشود، گهـواره اش               1331 سـال ه  او ب 

همانند اكثر همساالنش در محيط كارگري .  محالت كارگري بودهاي هكوچ
در شركت نفت استخدام شـد    . صفوف كار بپيوندد  ه  آبادان، مقرر بود كه ب    

 اسـتعداد و  بـه دليـل   . و در جزيره الوان بروي كشتي مـشغول بكـار گـشت           
را براي ديدن دوره تخصصي به انگلستان بفرستند ش قرار بود كه او   توانايي

ــد  ــاالتري در كــشتيراني جزيــره الوان بياب . و پــس از بازگــشت موقعيــت ب
نتوانـستم خـودم را راضـي كـنم كـه از اسـتعمارگران انگليـسي         «:گفت  مي

بـه  .  نيروي بودم كه بتواند جهان را زيـر و رو كنـد            به دنبال . دستور بگيرم 
 ديگـر   اي  هي خرد شده عـد    ها  آن بروي استخو  اي  ه جهاني بودم كه عد    دنبال

وقتي . بعدها كه كمونيست شدم فهميدم سوسياليست تخيلي بودم. راه نروند
 مسلح شدم احساس كردم آن نيروي واقعي را كـه دنبـالش             كمونيزمبه علم   

آن  وقتي فهميدم ما مجبور نيستيم به جهاني كه زالوها بـر          . ام شتم يافته گ  مي
تـن دهـيم و راه عـوض كـردن آن وجـود دارد، ديگـر                ننـد   ك  ميحكومت  

  . جلودار من باشدتوانست ميهيچكس و هيچ چيز ن
ــال « ــبش     1355در س ــالين جن ــه از فع ــانش ك ــشويق نزديك ــه ت  ب
صفوف ه  خارجه بودند راهي آمريكا شد و از همان روز نخست بدانشجويي

 و دوران كار فشرده تئوريك، سياسي و مبـارزه عملـي   . اين جنبش پيوست  
سطح يكي ه  كوتاه باي هسازماندهي را با شور بسيار پشت سر نهاد و در فاصل
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هـــوادار اتحاديـــه ( چـــپ هـــاي هاز مـــسئولين آمـــوزش تئوريـــك هـــست
در اوائـل تابـستان   . درون كنفدراسـيون ارتقـا يافـت      ) ي ايران ها  كمونيست

 و شمار ديگري از يارانش متشكل  با رفيق نزديكش اسكندر قنبرزاده     1357
 كار تهيه، تكثير و توزيـع  ها آن. در چند هسته هوادار راهي ايران گرديدند 

مخفيانه نشريات سازمان و آثار كالسيك ماركسيستي را سازمان دادند و به            
شـهر آبـادان و ديگـر       تبليغ و تـرويج كمونيـستي در ميـان عناصـر پيـشرو              

و چنين بود كه در مدت زماني كوتاه، مـردم  . شهرهاي خوزستان پرداختند 
ي ايران ها كمونيستآن خطه با نام و هويت سياسي ـ ايدئولوژيك اتحاديه  

ن فعاليت عملي مشخص تشكيالت خوزستان سازمان      اي  هبر زمين . آشنا گشتند 
. ران ـ شـكل گرفـت   ايـ  هما ـ قبل از انتقال اسـتخوابندي كلـي تـشكيالت بـ     

ردنـد  ك مي سازمان را با تعجب نظاره اي  تودهبسياري از افراد، گسترش پايه      
نوعي آنرا تحولي   ه  حساب جو انقالبي غالب بر جامعه گذاشته و ب        ه  و آنرا ب  

حال آنكه، اين نتيجه مستقيم . مودندن ميخودبخودي و سهل و ساده ارزيابي 
دن، برانگيختن و سازماندهي پيشروترين دا و تفكيك ناپذيري از امر آگاهي

  .عناصر پرولتر بر راستاي سياست كمونيستي بود
 نـوين و بـسيار پراهميـت ـ بـه      اي همراد از طرف سـازمان بـه عرصـ   

كردستان انقالبي ـ رفت تـا در كنـار كـاك صـالح شـمس برهـان و ديگـر         
رفقاي بخش كردسـتان، فعاليـت كمونيـستي و جنـگ انقالبـي را در ميـان                  

وي نخست در جمعيت آزادي و .  زحمتكش آن خطه سازمان دهند هاي  هدتو
استقالل كردستان به فعاليت پرداخت، و سـپس بـا كـار مـداوم در چنـدين                 

 ايـن   به دنبال .  دهقاني كمك كرد   هاي  هجاد جمعيت ها و اتحادي    اي  هروستا، ب 
مـراد در كنـار     . ، تشكيالت پيشمرگان زحمتكـشان بنـا نهـاده شـد          ها  فعاليت

مان كه بعـدها در   اعيل و صالح و محمد و جمع كثيري از بهترين رفقاي    اسم
حت رهبري اتحاديـه را در      ت  مي جان باختند، سازمان نظا    كمونيزمراه آرمان   
وجود قلت نفرات موفق شدند مـستقالنه بـار           برپا نموده و با    1358تابستان  

  .نبرد مسلحانه انقالبي را بدوش كشند
آنكـه سـوابق و خـاطرات و      مراد بـي 60 ـ  1359در دوره پرتالطم 

عالئق ديرينه بتواننـد تيزبينـي كمونيـستي را از وي سـلب نماينـد، خـط و                  
ي را در هيئت عبارات به اصطالح ماركسيستي برخي رهبران         يبرنامه بورژوا 

بهتـر   «:گفت  ميمراد با صراحت به رفقايش      . وضوح ديد ه  ازمان ب س  ميقدي
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. هبران در دل داريد، آنرا از خود دور كنيدن دسته راي ه باي هاست اگر عالق
  »!چون بايد سرنگونشان سازيم
او .  مائوتسه دون را خوب فرا گرفتـه بـود  هاي هبحق كه مراد آموز  

ــرار     ــدئولوژيك را محــك ق ــراي ســوابق و داد مــيخــط سياســي ـ اي  و ب
 تئوريك كه درخالف جهت منافع پرولتاريا قرار گرفته بودند، هاي هاندوخت
 در آبـادان ـ زمانيكـه    1357 سـال ه همو بود كه بـ . ل نبوديارزش قاپشيزي 

از اتحاديـه اخـراج    ) زحمـت (هاي سه جهاني     هنوز فراكسيون رويزيونيست  
نشده بودند و مراد هنوز از اين موضوع خبر نداشت ـ با ديگر رفقايش بعـد   

 تصميم گرفتند مشتركاً) حقيقت داخل (ها آناز مطالعه نشريه رويزيونيستي 
 تكثير شـده را بـه تنـور         هاي  هكه از پخش آن نشريه سرباز زنند و همه نسخ         

اش متوجه شديم  اگرچه بعد از مطالعه «:گفت ميمراد . بياندازند و بسوزانند  
در دوره قبـل  (را در چاپخانه مخفيمان تكثير كرديم       كه اشكال دارد اما آن    

. نشريه اشكال دارد، بعد من هسته را جمع كردم و گفتم رفقا اين )از انقالب
سـپس تـصميم گـرفتيم    . واستيم همين را مطرح كنـيم خ ميهمه گفتند ما هم  

ند به خـود بـورژوازي واگـذار    ك ميآنچه كه منافع پرولتاريا را نمايندگي ن     
 آن رفتيم كه ببينيم داستان ازچه قـرار         به دنبال بعد  . همه را سوزانديم  ! كنيم

 جانانـه آمـاده     اي  هبـراي مبـارز    خـط سـازمان ماسـت        است و اگر اين واقعاً    
  ».شويم

رداخت و ساير رفقـا  پ ميمراد پيگيرانه و آگاهانه به تئوري انقالبي      
ن آموزه رفيق استالين    اي  هاو هموار . نگيختا مي را نيز به آموختن مداوم بر     

.  دارداي ه ويـژ هـاي  هپرولتاريا از رهبر خـود خواسـت   «:را مدنظر داشت كه   
خود ديـده اسـت، رهبـران دوره توفـاني،         ه  تاريا را ب  تاريخ رهبراني از پرول   

. رهبران اهل عمل، ازخودگذشته و شـجاع، ولـي از لحـاظ تئـوري ضـعيف               
ولي تمـام جنـبش   ... نندك ميسادگي فراموش نه  نام اين رهبران را بها  توده

بـراي آن، هـدف   . واند فقط با خاطرات زنـده باشـد  ت  ميالمجموع ن  من حيث 
نوع ديگري هـم  . ست االزم) تاكتيك( مشي محكم   و خط و  ) برنامه(روشن  

نـد كـه در تئـوري قـوي          ا  رهبران زمان صلح   ها  آن. از رهبران وجود دارند   
چنين رهبراني  . ند ا هستند، ولي در امور تشكيالتي و كارهاي عملي ضعيف        

فقط در قشر فوقاني پرولتاريا داراي وجهه عمومي هستند و آن هم تا مدت     
كـه از رهبـر شـعارهاي عملـي           عصر انقالب، هنگـامي    با فرا رسيدن  . معيني



!قسم به خونتان رفيقان  157 

ود، تئوريسينها صحنه را ترك گفته، جا را به افـراد جديـدي             ش  ميخواسته  
  .....هندد مي

براي اينكه مقام رهبري انقالب پرولتاريا و حزب پرولتاريـا حفـظ            
ي يشود، بايد قدرت تئوريك و تجربه عملي و تشكيالتي جنبش پرولتاريـا           

  ». داشترا درخود جمع
هاي علمي و انقالبي و سنتز تجارب، يك  مراد معتقد بود كه تئوري

كمونيست را درتشخيص و اتخاذ جهتگيري صحيح و يـافتن مـسير انقـالب              
هند؛ اما از اين نقطه به بعد، د مي گوناگون ياري هاي هپرولتري از ميان بيراه

ل از پيش تعيين يد و راه حآ ميميان ه   پيچيده و ناشناخته ب    مسايلوقتي پاي   
هاي علمي   بكاربست آن تئوريمسايل در كار نيست، تنها طريق حل اي هشد

. و اتكا به اصول خدشه ناپذير و جهانشمول و پيـشبرد پراتيـك انقالبيـست              
هاي ناشـناخته زد و بـا آنچـه در ايـن برخـورد ـ درايـن         بايد خود را به آب

ت و تئـوري انقالبـي   يد، شناخآ مي به دستحركت جهت تغيير پديده ها ـ  
مـراد پيـرو آمـوزه پراهميـت مائوتـسه دون           . را تعميق بخشيد و تكامل داد     

اگـر بخـواهي دانـش       «:درباره نقـش و جايگـاه پراتيـك انقالبـي بـود كـه             
اگـر بخـواهي     ...پراتيك تغييـر واقعيـت شـركت كنـي        بياندوزي، بايد در    

  ».كنيتئوري و متدهاي انقالب را بشناسي، بايد در انقالب شركت 
ي مـراد  يگشا پايه چنين بينشي بود كه ابتكار عمل و استعداد گره       بر
تافت كـه در ابتـدا   شـ  مـي ترين معـضالتي   مصاف پيچيدهه  و بشد ميشكوفا  

در دوره تامين تداركات نبرد مسلحانه . مودندن ميبراي بسياري حل ناشدني   
ند، و  شـد  مـي  بيشمار و موانع دشوار روز بـه روز ظـاهر            هاي  هسربداران گر 

 مسئول تداركات طرح با هوشياري و ابتكار عمل انقالبـي بـه             به عنوان مراد  
ترين و  سنگين. ناختش مياو در اين مسير، خستگي ن. رداختپ مي ها آنحل 

گاه روحيه سرزنده و  رد ولي هيچب ميها را به پيش  ترين ماموريت خطرناك
 گيني بار مسئوليتگوئي هرچه بر سن. داد ميخستگي ناپذيرش را از دست ن

كـه   و هنگـامي . يـرد گ مـي ود او نيـز بيـشتر نيـرو    ش ميا و خطرات افزوده      
 تا وقايع چندروز مداوم از فعاليتش را براي ديگر رفقا داد ميفرصتي دست 
رد و موضوع را ك ميها را سهل و ساده تصوير       چنان دشواري  نقل كند، آن  

 اي  هكه انگار بـه بيـان لطيفـ       اخت  س  ميبا لحني سرشار از طنز بر زبان جاري         
 :ندك ميراستي چنان شخصيتي بود كه استالين تصوير        ه  مراد ب . نشسته است 
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ي هـا  Ĥننهايت آزاد و شاد در عصر تك     يده شده بود، بي   ياو براي انقالب زا   «
 كامـل و  بـه طـور  با فراستي داهيانه كه در زمان انفجارهاي انقالبي       . انقالبي

  ».سوي ناشناختهه در جهش ببي باك . واضح بروز مي يافت
لـسات رهبـري سـازمان، در بحبوحـه       ج  ميهاي رسـ   گيري در تصميم 

 مرتبط  اي  هآغاز حركت سربداران، قرار بر آن شد كه تداركات پشت جبه          
بــا شــهرها را آن عــده از رهبرانــي كــه بــا خــط ســازمان مخالفــت داشــتند  

ه اين تصميم را ب   مراد از همان ابتدا     .  گيرند به عهده ) اپورتونيستهاي راست (
يـد  آ مـي مگر كسي كه بورژوازي شده  «:گفت مي و   گرفت  ميباد استهزاء   

هـا و   ر كنگـره د ميهاي رس گيري مهم نيست چقدر تصميم. براي ما كار كند 
مبناي خط خـود عمـل        باالجبار بر  ها  آنود، مهم خط است و      ش  ميها   نشست

يـشان بـسته   بـه پا  تا قرار و مصوبه سـازماني هـم    اگر صداخواهند كرد، حت 
كه كارشكني رهبران اقليت  و زماني» .پرولتاريا نبايد ساده لوح باشد. باشي

روي حـرف خـود   ه  بـ سازمان در كارهاي تداركاتي آغاز شد، مـراد مرتبـاً       
و در  .  اين اگر سازشكاري نباشد، سـاده لوحيـست        گفت  ميرد و   ك  ميتكيه  

عـده ـ كـه بـسياري     ن ايـ  هردنـد بـدون اتكـا بـ    ك مـي مقابل كساني كه فكـر  
ود، شـعار  ر مـي هاي سازمان را در دست داشتند ـ كار تـدارك پـيش ن     اهرم

 :گفـت   مـي او  .  را گذارد و خود آنرا عملـي سـاخت         ها  تودهانقالبي اتكا بر    
زمانيكـه  . هر مبارزه انقالبي و هر جنگي بايد با اتكا بر توده به پـيش رود              «

چنـدان گـشته و    قالبيش صـد  توده انقالبي با خط صحيح رها شود، انرژي ان        
وقت جنگ ما نه از حيث سرباز در مـضيقه خواهـد بـود، نـه در زمينـه                    آن

  »!آذوقه و نه سالح
 سـربداران را  اي همراد با اتكاء به همين اصل، تداركات پـشت جبهـ       

 تحـت سـلطه     هـاي   ارگـĤن ي بـر    يهـا بـدون كـوچكترين اتكـا        در همه زمينه  
 هــاي هاعتنــا بــه ضــج او بــي. دم راســت در ســازمان بــه پــيش بــرزاپورتــوني

اپورتونيستي در عرض مدتي كوتاه موفق شد با اطمينان بـه پتانـسيل عظـيم     
انگيزي كه خط انقالبي در آنان بـر          و با تكيه به نيروي مادي حيرت       ها  توده
ــي ــت، ا م ــĤننگيخ ــاي ارگ ــزا از  ه ــستقل و مج ــداركاتي م ــĤن ت ــاي ارگ  ه
  .ايجاد نمايدازمان و بوروكراسي اپورتونيستها را س ميرس

آوري و انتقـال اسـلحه از نقـاط مختلـف ايـران بـه                كار عظيم جمـع   
او .  تحت مـسئوليت و نظـارت مـستقيم مـراد انجـام پـذيرفت              جنگل، تماماً 
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ي، جاسازي و آماده سازي تسليحات براي آغاز نبرد         ي در امور جابجا   شخصاً
 ييشناسـا ركت جست و همزمان امر      ش  ميمسلحانه عليه رژيم جمهوري اسال    

شهر آمل و منطقه جنگلي و روستاهاي اطراف آنرا بـه كمـك گروهـي از                
 عـضو   بـه عنـوان   مراد  . به انجام رساند  ) از جمله رفيق مجتبي   (رفقاي محلي   

شوراي رهبري سربداران در جنگل، در زمينـه سـازماندهي نظـامي و ارائـه               
 22بعد از نبـرد     .  داشت ه عهده ب  ميهاي مشخص تشكيالتي نيز نقش مه      طرح

 خودكفا  هاي  ه سربدار بصورت دست   هاي  گروهآبان، طرح تقسيم بندي نوين      
  .با حوزه عملياتي مشخص، از سوي وي ارائه گشت

شت از روحيـات    گ  ميهرگاه مراد براي انجام ماموريتي به شهر باز         
 :گفت مياو در مورد رفقاي زن .  حرفها داشتها آنرفقا و عزم كمونيستي 

شينيم و ن ميينم، زمانيكه دور آتش ب ميح بر دوش ن رفقا را سالاي هوقتي ك«
 سوزان را ذليل و هاي هنيم، برق انقالبي چشمان رفيقمان فرح شعلك ميبحث 

و اطمينان خاطر عجيبي بمن دست ميدهد كه چه نيروي          . خوار نشان ميدهد  
  ».راي زير و رو كردن اين جهان وجود داردب ميعظي

و . براي مراد بسيار سنگين بـود از دست دادن رفقا در مسير انقالب      
 lاو در مراسـم   ... اسـكندر، صـالح، قاسـم     : او بارها با اين بار روبرو گـشت       

مـن هرگـز نتوانـسته ام در اينگونـه      «:گفـت   مي. يادبود قاسم شركت نكرد   
زمانيكه اسكندر در سينما ركس آبادان سـوخت، پـيش      . مراسم شركت كنم  

يني ايـن درد را بـر مـا سـبك      م كه چه چيز ميتواند سـنگ      كرد  ميخود فكر   
اين درد، در درجه اول از آنرو بود كه پرولتاريا يكي از رهبرانـي را               . كند
 راهبـرش   كمـونيزم  در بسياري نبردهاي رهـائيبخش بـسوي         توانست  ميكه  

ئي هـا  تـوده بايد جاي او را با پروراندن امثال او از ميـان        . باشد، از كف داد   
  .د پر كنيمنك ميكه انقالب بروي صحنه پرتاب 

 آغـاز نبـرد مـسلحانه سـربداران در نـواحي و جنگلهـاي               به دنبـال  «
اطراف آمل ـ پيش از اجـراي طـرح قيـام در شـهر ـ دوتـن از اعـضاء تـيم           

 سربداران به ارتبـاط  هاي هدشمن با يافتن بياني. تداركات مراد دستگير شدند   
ا تحـت   ر هـا  آنآنان با تشكيالت پي برد و سرمست از پيدا كـردن سـرنخ،            

مـراد كـه بـا دريافـت اخبـار درون      .  وحشيانه و مداوم قرار داد  هاي  هشكنج
 اي  هزندان از جزئيات شكنجه آن دو، مطلع شده بود در هـر گـروه و حـوز                

 كه مبـارزه    داد  مياو هشدار   . ردك  ميجزء به جزء آن را براي رفقا تعريف         
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نطور، و  و جنگ ما براي دشمن مسئله مرگ و زندگيست و براي ما هم همي             
اكنون ما در اين جنگ سطح عاليتري از مصاف جوئي عليـه قـانون سـتم و                 

م، بنـابراين از خودگذشـتگي، شـجاعت و    ايـ  هنظم استثمار را در پيش گرفتـ     
رژيم نه تنها مـا را بـه زنـدان          . ودش  مياستواري بمراتب عاليتري از ما طلب       

 انقالبـي  خواهد افكند، نه تنهـا در زيـر شـكنجه جـائي سـالم در بـدن يـك                  
 سـركوب   به خاطر كمونيست باقي نخواهد گذاشت، بلكه اگر دستش برسد         

 هـاي  هو درهم شكستن رهبري انقالب پرولتري، ما را دسته دسـته بـه جوخـ          
مـان خواهـد   به دنبالخانه به خانه، كوه به كوه، همه جا   . اعدام خواهد سپرد  
و مانع بيـداري     را از رهبري انقالبي محروم كند        ها  تودهبود بدان خاطر كه     

 شـكار دشـمن و نـابود    بـه دنبـال  ما هم .  و جنگ آگاهانه آنان گرددها  توده
كردنش هستيم ـ نه تنها نابود كردن افرادش، بلكـه از ميـان برداشـتن تمـام      
دستگاههاي سركوبگر و ريشه كن كردن كليه نهادهاي اين نظم ارتجـاعي ـ   

 مثـل سـگ از مـا        ناسـد و  ش  مـي رژيم دشمنان آشتي ناپذير خـود را خـوب          
بنابراين، براي حفظ خود وحشيانه تر و سبعانه تر از هميـشه عمـل              . ميترسد

شكارچيانش له له زنـان در تعقيبمـان خواهنـد بـود و شـكنجه             . خواهد كرد 
هم براي دفـاع از منـافع طبقـاتي و          : گرانش ديوانه تر شكنجه خواهند كرد     

زي كـه بـر جايگـاه    ن منافع است و هم از وحشت رو  اي  هحكومتي كه نمايند  
اين دورنمـا  .  نخواهد شدها آنه ب ميمحاكمه قرار خواهند گرفت و هيچ رح  

از هم اكنـون پشتـشان را بلـرزه در آورده و سبعيتـشان را فزونـي بخـشيده                   
هر كدام از ما در صورت دستگيري بايد دو . پس خود را آماده كنيد. است

دوم، بايـد  . رار غافـل شـويم  يكم، نبايد از فكر ف   : نكته را مد نظر قرار دهيم     
آنچنان مقاومتي كنيم كه پرچم مبارزان آينده شـويم و يـاد مـا در ميـادين                 
نبرد، آتش خشم پرولتاريا و خلقهاي ستمديده را عليه دشمن طبقاتي شـعله             

  .ورتر سازد
 بهمـن   6 و   5مراد در كنار ساير ياران سربدارش در نبرد قهرمانانـه           

ي، عـزم طبقـاتي، و قابليـت و كـارداني           آمل شركت جست و روحيه انقالب     
مردم آمـل هرگـز آن سـربداري كـه بـا شـال              . نمايش گذارد ه  نظاميش را ب  

فلسطيني سر و صورت خود را پوشانده و در كوچه ها، از اين سنگر به آن              
  .نگيد را فراموش نخواهند كردج ميسنگر، با چاالكي و مهارت 

محاصـره  ه  ربدار بـ  عصر ششم بهمن، هنگاميكه بخشي از نيروهاي س       
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 جـان باختـه     هـا   آندشمن در آمده و بعد از مقاومتي قهرمانانه، گروهـي از            
بودند و بخشي ديگر درگير نبردي سنگين بوده و زير آتـش شـديد دشـمن     

ند، مراد كه چهره اش ناشـناخته مانـده بـود و در شـهر     كرد ميعقب نشيني  
روز بعد، پاسداران . امكانات پوششي داشت با تغيير ظاهر در شهر باقي ماند       

ارتجاع بقصد شكار عناصر مشكوك، جمـع كثيـري از مـردم را در خيابـان       
در . دستگير كردند و با خود به مقر سپاه بردند، مراد نيز در ميان آنان بـود           

بازجوئي اوليه، او موفق به فريب مزدوران دشمن شد و چيزي نمانـده بـود         
 كـه بعـد از دسـتگيري تـن بـه         كه آزادش سازند، اما يكي از افراد متزلـزل        

  .خيانت داد، هويت وي و موقعيت تشكيالتيش را فاش ساخت
دشمن با آگاهي از اين موقعيت حساس تـشكيالتي، مـراد را تحـت              

 جسمي قرار داد تا گنجينه اسرار را از زبانش بيـرون  هاي  هشديدترين شكنج 
 ارتجاع كشد، غافل از اينكه قفل سنگين پايداري پرولتري را ضربات حقير       

شكنجه گران هرگز نتوانستند ذهـن پـر تحـرك مـراد را از           .  نيست اي  هچار
او براي فرار   . كار باز ايستانند و از شكوفائي قوه ابتكارش جلوگيري كنند         

 طرح كرد و اگر تصادف و شايد آگاهي دشمن          اي  هاز چنگ پاسداران نقش   
  .شد ميبه روحيه و قابليتهايش در ميان نبود، در اينكار موفق 

مراد در آخرين شب قبل از نبرد آمل، بارها به نوار شعر شـاملو در               
 بيمارگونـه  هاي همورد وارطان گوش فرا داد ـ وارطان، كه در مقابل شكنج 

دشمن طبقاتي و نيز در مقابل صحبتهاي وسوسه انگيز دژخيمان درباره بهار، 
اسـتوار   اي هشكوفه ها و زيبائيهاي زندگي لب بسخن نگشود و ماننـد صـخر    

  .واستخ ميمراد نيز مانند وارطان بهار را فقط براي خود ن. ايستاد
جـان  ) 57مـرداد  (رفيق اسـكندر در جنايـت سـينما ركـس آبـادان        

 هـاي  هي پلـ  رو( بـا اسـكندر قـرار داشـتم          7سـاعت    «:گفت  ميمراد  . باخت
فهميدم كه برايش .  و پنج دقيقه شد و او نيامد هفتساعت) ورزشگاه تختي

: اش را يـافتم    رفتم و جسد سـوخته    . اتفاقي افتاده، چون نظم او بي نظير بود       
  ».من اين زالوها را له خواهم كرد... من دنيا را زير و رو خواهم كرد
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  رفيق فرامرز فرزاد
  )سربداران(

  
آمريكا، از اعضاي برجسته اتحاديه  اسيون احياء دراز فعالين كنفدر

فرمانـده گـروه عمليـاتي     روه قاسـم، گـ  ميي ايران، معاون نظـا ها كمونيست
 اي تـوده مبـارزات   ران، در جريـان اي هرفيق فرامرز پس از بازگشت ب. بسيج

رفيق سـهيل   مدتي در تيم تبليغات و محالت همراه با. فعاالنه شركت جست
 دانـش و قابليتهـاي  . مدتي در جبهه آبـادان بـسر بـرد   . ودسهيلي فعاليت نم

رفيق فرامرز، در جنگل در ابتدا، مسئوليت آمـوزش         . ود را باال برد   خ  مينظا
 آر پي جي هفت به ويژهكار با انواع سالحها . فقا را بر عهده گرفتر  مينظا

رفيق فرامـرز كـه از ذوق هنـري    . رفقاي ديگر آموزش داد را با جديت به
رفيق سهيل سهيلي در جنگل گروه كر سازمان داد  ار بود، همراه بابرخورد

رفيق فرامرز از آن دسته .سربداران تهيه نمود و نواري از سرودهاي انقالبي
. شـد  ميانجام سخت ترين وظايف  ئي بود كه همواره داوطلبها كمونيست

 هـاي  گـروه يكـي از    آبان همـراه بـا رفيقـي ديگـر،    22در جريان درگيري 
منتقل  زخمي و به شهر» رزكه «در جريان درگيري.  را در هم كوبيددشمن
به دليل قاطعيـت و جـسارت   .  به جنگل بازگشت سريعاًاما پس از مداوا     . شد
 فرمانـده عمليـات بـسيج و    بـه عنـوان  اش، كاك اسـماعيل وي را    العاده فوق

رفيق فرامرز در شب نبرد آمل، . در شهر انتخاب كرد آغازگر كل عمليات
به  تحت مسئوليت خود را رهبري كرد و پا  شجاعتي وصف ناپذير رفقايبا
فـردا صـبح كـه اكثريـت     . جنگيـد   عليه نيروهاي مستقر در بسيجها آني پا

. قـرار گرفـت   اعضاي گروه وي توسط دشمن محاصره شدند در كنار آنان
زنـدگي   ورد، او تا آخرين دقايقخ مي زمانيكه هيچ نور اميدي به چشم نحتا

ه انقالبي خود را حفظ كرد و به ديگران روحيه داد و مسئوليت خود              روحي
و سرانجام با ديگر همرزمانش بـه اسـتقبال مرگـي    . قهرمانانه به پيش برد را

  .رفت حماسي
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  رفيق فرح خرم نژاد
  )سربداران(
  

 از يـك .  سـال داشـت  20به هنگام قيام آمـل   رفيق فرح خرم نژاد
عـضو كميتـه زنـان تـشكيالت     . ته بـود خانواده كارگري در آبـادان برخاسـ    

آمـوزي   آبادان، عضو هسته رهبري سازمان دانـشجويي و دانـش   اتحاديه در
هسته تبليغ و ترويج كمونيستي در بين نوجوانان شهر  و مسئول چند) ستاد(

امـا در  . پزشكي و پرسـتاري بـه جنگـل رفـت      عضو گروهبه عنواناو . بود
فرح بحث و مبارزه شخـصي را    . بودانجام وظايف گوناگون هميشه پيشقدم      

سربدار، در ميان رفقا  بر سر ضرورت سپردن هرگونه وظيفه انقالبي به زنان
شـركت در   در روزهاي سخت محاصره اقتصادي، فـرح داوطلـب  . دامن زد

بهمـن،   5در قيام . العبور و پر برف شد  صعبهاي راهتيم تهيه آزوغه از دل 
 روز بعـد در . مزدوران رژيـم در آمدنـد  او و چند تن از يارانش به اسارت 

استاديوم آمل، فرح با شعار زنده باد آزادي، دوشادوش ديگر رفقاي اسير،            
  .باخت برابر جوخه اعدام قرار گرفت و قهرمانانه جان در
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  رفيق فرشته ازلي
  )سربداران(
  

 تنگ و   اي  ه فقيرنشين در آمل، در كوچ     اي  ه در محل  1341در سال    
 تهيدست و پر جمعيـت رفيـق   اي همحقر و در ميان خانواد   باريك، در اتاقي    

پدرش كارگر بوجار بود كه تمام عمرش       . فرشته ازلي چشم به جهان گشود     
ها  طي روزها، ماه. در پستوها و انبارهاي متعلق به تجار برنج سپري شده بود      

ها پشتش زير بار برنج خم شد تا با فقر و تنگدستي، خانواده خـود را            و سال 
در چنين محيطي بود كه فرشته بزرگ شد و كينه طبقاتيش نسبت . اندبچرخ

 .به ستمگران شكل گرفت
 بـود كـه روحيـه خودپرسـتي و          اي  هگونـ ه  شرايط زندگي فرشته بـ    

كـه او بـه      زمـاني .  چندان جاي داشـته باشـد      توانست  ميفردپرستي در آن ن   
خودش  هكه تنها ب  پي برد كه آدمي  سريعاًآگاهي سياسي اوليه دست يافت      

 انقالبي موجب هاي ه بيشترش با ايدآشنايي. وردخ ميفكر كند به هيچ درد ن
 هـاي  ه يكي شود و در تمام زندگي به منـافع تـود          ها  تودهگشت كه قلبش با     
در .  ديگر رقم خـورد    اي  هگونه  از آن پس، زندگي او ب     . زحمتكش بينديشد 

، در  اي  دهتـو  تـشكيالتي و كـار       يهـا   فعاليـت محيط خانواده و مدرسـه، در       
 كـه مـستقيماً    هاي خياباني با مزدوران رژيم شاه و خميني تا زماني          درگيري

در قيام آمل شركت جست، در دوران اسارت و باالخره در آخرين لحظات         
 خودخـواهي و منفعـت      اي  هزندگيش، فرشته يك انقالبي بود كه بـدون ذر        

وقـف  او زنـدگيش را  . نديـشيد ا مـي طلبي شخصي همـواره بـه منـافع خلـق      
  .خدمت به خلق نمود

 ـ  56هـاي   روحيه شاد فرشته جوان در كوره مبارزات انقالبي سـال 
او طـي   .  پر شـور و شورشـگر تكامـل يافـت          اي  ه آبديده شد و به روحي     57

 با  آشنايي چپ آشنا شد و به واسطه        هاي  هها با ايد    آن سال  اي  تودهمبارزات  
وف هواداران اتحاديه  به صف58ي چون منصور و اميد قماشي در سال يرفقا

 هـا  تـوده فرشته پي برد كه مبـارزات   . ي ايران در آمل پيوست    ها  كمونيست
بدون وجود يك پيشاهنگ انقالبي سازمان يافته قـادر بـه كـسب پيـروزي                
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ها، فرشته با شـركت در پراتيكهـاي انقالبـي گونـاگون             طي آن سال  . نيست
. ش صاحب شد  خصوصيات و كيفيات يك انقالبي كمونيست را بيش از پي         
  . دريافتعميقاًاو ضرورت پايان بخشيدن به كليه اشكال ستم و استثمار را 

، در پي گسست سازمان از خط اپورتونيـستي راسـت و            60در سال   
 تنها راه كسب قدرت سياسي، انرژي و به عنوانمطرح شدن مبارزه مسلحانه 
گـر  فرشـته دي  . ي چون فرشته صد چندان گـشت      يشور و شوق انقالبي رفقا    

 در تـدارك  وقتي فهميد جزء كساني اسـت كـه مـستقيماً   . فرشته سابق نبود 
ويد از شادي در پوسـت  ج ميركت  ش  ميمبارزه مسلحانه عليه جمهوري اسال    

 تـداركاتي آن دوران     يها  فعاليتباكانه در بسياري از      فرشته بي . نجيدگ  مين
ر واسـطه نقـشي كـه د   ه او بـ  . شركت جست و پيگيرتر از هميشه كار كـرد        

 تداركاتي داشت از نزديك بـا       يها  فعاليت مقرهاي دشمن و ديگر      شناسايي
فرشــته از خــصوصيات و .  آشــنا گــشتاي هانقالبيــون كمونيــست برجــست

ي كه هر لحظه از نثار خون خويش باكي نداشـتند، بـسيار             يهاي رفقا  قابليت
هاي آمل آغـاز شـد او پيـام          كه نبرد سربداران در جنگل     زماني. ياد گرفت 

فرشـته بـا    .  وسـيع بـود    هـاي   هان اهداف آن جنگ انقالبـي در بـين تـود          رس
ي چـون  ي رفقابه همراه مخفي و سخت كامالًهشياري و تهور و در شرايطي      
 هـاي   هاهللا زاده و رحمـت چمـن سـرا اعالميـ           اميد قماشي، علي اصـغر آيـت      

در روزهاي نبرد آمـل     . ردك  ميسازمان را در سطحي وسيع بين مردم پخش         
 هـاي   هي يكي از دست   يياري رفقاي سربدار آمد و مسئوليت راهنما       هفرشته ب 

او بـدون  .  مختلـف را بـر عهـده گرفـت     هاي  هقيامگر و خبر رساني بين دست     
فرشته . هاي محوله را انجام داد  ترس و با از خود گذشتگي ماموريتاي هذر

روحيـه شورشـگر او در كـوره آن         . خون غلتيدن رفقاي بسيار بود    ه  شاهد ب 
ي آموخت كه   ي گداخته شد؛ تسليم ناپذيري در مقابل دشمن را از رفقا          نبرد
پس از شكست آن نبرد دالورانه، فرشـته        . شان زمين را گلگون ساخت     خون

با همكاري مردم توانست برخي رفقا را از حلقه محاصره دشمن خارج كند              
  .و نجات دهد

را فرشته چند روز پس از قيام دستگير شد، اما بـا هـشياري دشـمن                
واسطه يك رهنمود غلط، او ه ب. فريب داد و پس از مدت كوتاهي آزاد شد

بـار نقـش    ايـن .  دستگير شد مجددا61ًشهر را ترك نكرد و در اواسط بهار    
در نتيجه او خود را آمـاده گـذر         .  آشكار شده بود   كامالًفرشته براي دشمن    
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خـود گفـت نخـواهم گذاشـت     ه فرشـته بـ  . هـا كـرد   تـرين آزمـون    از سخت 
شايد سنم زياد نباشـد     . شكالت بر من غلبه كند و سرم نزد دشمن خم شود          م

اما من يك انقالبي هستم و اين شرايط وخيم فرصت خـوبي بـراي آبديـده                
يـك كمونيـست بايـد در خطرنـاكترين     . شدن و محك خـوردن مـن اسـت      

 خلق و پيشاهنگش بكوشد و هرگز نبايـد تـرس      به خاطر لحظات با تمام قوا     
او گفتار و كردار رفقاي جانباخته را       . شروي و تالش وي شود    جان، مانع پي  
  .هراسيديم كمونيست نبوديم ورد كه اگر از مرگ ميآ ميمدام بياد 

ــود، بلكــه    ــي خــودش نب ــه انقالب هــدف فرشــته فقــط حفــظ روحي
دادن به ديگر زندانيان و رساندن اخبار و اطالعات زنـدان بـه رفقـاي        روحيه

برخـورد قاطعانـه    . يـد د  مـي  نيز وظيفه خـود      بيرون براي حفظ تشكيالت را    
فرشته به دشمن و روحيه شاد و چهره هميـشه خنـدانش بـه ديگـر زنـدانيان           

ه او در حفظ روحيه مبارزاتي در زندان زنان آمل بـ        . خشيدب  ميسياسي الهام   
  .، نقشي محوري و برجسته داشت و مورد احترام كليه زندانيان بود61سال 

خطاي كه موجب دستگيري مجددش شـد،  فرشته آگاهانه نگذاشت    
او . باعث بروز كوچكترين ضعف و تزلزلي در برخوردش بـه دشـمن شـود       

كوشـد بـا     انست كه دشمن بعد از دسـتگيري هـر انقالبـي همـواره مـي              د  مي
  .شمردن خطاهاي يارانش، ايمان وي به تشكيالت و انقالب را متزلزل نمايد

رشته پيشنهاد داد كـه  كه حاكم شرع جالد جرئت كرد و به ف   زماني
براي نجات جان به ازدواج با وي تـن دهـد، بـا خـشم و نفـرت آتـشين وي                   

  .او تازيانه و شكنجه و مرگ را به قبول چنين ننگي ترجيح داد. روبرو شد
 بـه بيـرون نامـه       شـد   مـي فرشته در دوران اسارت، بهـر طريـق كـه           

 متزلـزلين را  رد؛ خائنين وك ميفرستاد؛ بر ضرورت هشياري رفقا تاكيد    مي
، فرشـته آخـرين   61ديمـاه   17. ناساند و بر ادامه مبارزه پاي مي فشرد       ش  مي

او نوشت كـه هـر روز منتظـرم در          . نامه پر احساسش را به نگارش درآورد      
 ايـن دوران طـي  . آشام نام مرا بر زبان آورند سلول باز شود و خفاشان خون     

راه را ديدم؛ خوب     مهخيلي چيزها ياد گرفتم؛ از پشت خنجر زدن رفيقان ني         
. توانم بگويم به معناي واقعي سياست عميقتر پي بردم         دشمن را شناختم؛ مي   

  .هشيار باشيد و به مبارزه ادامه دهيد
ر سـلول را كوبيدنـد و   د مي، جالدان جمهوري اسال 1361 ديماه   18

فرشـته بـا    . سكوتي غمبار فضاي زنـدان را پـر كـرد         . فرشته را صدا كردند   
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ن وداع كرد؛ سرفرازانه به محل تيرباران رفت، و قهرمانانـه در     ديگر زندانيا 
شـعله انقـالب هرگـز فـرو         «كه ناي  هجايگاه اعدام ايستاد و با ايمان عميق ب       

مـرگ را  » نخواهد نشست و پيروزي از آن پرولتاريـا و خلـق خواهـد بـود       
مرگ فرشته براي ديگر زندانيان سياسي چنـان سـنگين          . باكانه پذيرا شد   بي
شان را در خلـوت   ند بغض و اشكتوانست مي كه عليرغم شرايط خفقان ن    بود

 ضرب و شتم و حبس انفرادي را پذيرا شـدند تـا    ها  آن. خويش پنهان دارند  
به همت زندانيان انقالبـي دسـته       . دارندب   مي جمعي گرا  به طور ياد فرشته را    

ش گلي كه از كاغذ درست شده بود بر جاي خالي فرشته گذاشته شد و ياد          
كـه خبـر مـرگ او بـه بيـرون از زنـدان رسـيد،                 هنگامي. اشتندد  ميرا گرا 
شـان نـسبت    تلخي گريستند و نفرته  انقالبي به سوگ نشستند و ب     هاي  هتود

ياران او اشك و انـدوه را بـه نيـرو تبـديل نمودنـد و      . به دشمن عميقتر شد  
مانانه شك مقاومت قهر  بي. شان را براي بازسازي سازمان استوار كردند       عزم

ي انقالبي وفادار ماندند    ها  ناترين شرايط به آرم    فرزندان خلق كه در سخت    
نند تا ك ميالهام بخش زنان و مرداني گشته كه پيگيرانه شمشير انتقام را تيز    
  .با سرنگوني نظم كهنه و ارتجاعي، جهاني نوين و انقالبي بسازند

  :هاي از آخرين نامه رفيق جانباخته فرشته ازلي بخش 
، اميدوارم كه حال همگي رفيقان خوب باشد و در هر كجاي            سالم 

جا يـك نفـر اسـت كـه          خوب گوش كن، در اين    . دنيا هستي سالمت باشي   
چـون گفتنـد در     .  در آمـل هـست      در زندان اهواز و اوين بوده و فعـالً         قبالً

 اومـده يـا بـراي حكـم         شناسـايي انـم بـراي     د  مـي حاال ن . رابطه با آمل هست   
هـا بايـد در آمـل        ل درگيري آمل بود، بنابراين تمـام بچـه        خوردن چون مح  

وانيد در طي همين هفته خبر بدهيد كه اون چكـاره           ت  مياگر  . حكم بخورند 
  .شد مياست خيلي خوب 

وضعم روشن نيست حاكم شرع دنبال فرصـت        . در مورد خودم بگم   
 هاي  تا اتهام داشتم هوادار اتحاديه ـ شركت در كالس9. هست تا حكم بزند

ي براي يآوري مواد غذا هاي اوليه ـ جمع آوري مواد دارويي و جمع  كمك
هاي تشكيالتي ـ پخش اعالميه سـربداران    سربداران جنگل ـ نشست در بحث 

نويـسي روي ديـوار ـ نشـست بـا مـسئولين جنگـل حـشمت اسـدي           و شـعار 
ـ نقل و انتقال سربداران جنگل در روز درگيري ـ رابطـه بـا منيـر     ) مجتبي(

  ...محمدينور 
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خون تمام شهيدان قسم كه من اول زياد سياسي نبودم ولـي حـاال     ه  ب
مـادرم بدانـد ديگـر      . نمك  مي درك   به خوبي معني سياست، معني مبارزه را      
. برادرم، رفيقانم، من هـر آن منتظـر مـرگم         . كين دشمن در قلبم خانه كرده     

 خود را   ها و يا روز جمعه مرگ عزيزان       كه از طريق روزنامه    هستند كساني 
آشام در   هاي خون  جا خفاش  رفيق خوبم گوش كن هر شب اين       ...فهمند مي

ها در انتظـار حكـم    ديگر شب. وانندخ ميوبند و نام امثال مرا      ك  ميسلول را   
شـايد مـن فرشـته      . رفيق من گوش كـن    . ام تيرباران هستم، چشم بدر دوخته    

  .قط مواظب باشف. اميدوارم كه ديدارها تازه گردد. سابق نباشم كه نيستم
  61   ديماه17ساعت يك و بيست دقيقه صبح 

  61  ديماه18تاريخ تيرباران 
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  رفيق فريدون خرم روز
  )سربداران(
  

دو پاسدار ارتجاع فريدون را از .  بود61يكي از روزهاي مرداد ماه 
شيدند تـا بـار ديگـر او را بزيـر بـازجويي و              ك  ميپلكان دادگاه انقالب باال     

قـامتش  .  مـزدوران  بـه دسـت   تانش در زنجير بود و زنجيـر        دس. شكنجه برند 
بـر كـف   . هـا  سربلند چون پرفرازتـرين و مغرورتـرين قلـه     . همچنان استوار 

 روز تمـام بـود كـه        9. پايش، نشان انقالبيگري كمونيستي با شيارهاي سرخ      
 .شد ميفريدون شكنجه 

آوري از نبـرد طبقـاتي     در طبقه هفتم ساختمان بناگاه صحنه اعجاب      
العـاده خـود را بـه پنجـره مـشرف بـه              فريدون با قدرتي خارق   . فريده شد آ

  ...خيابان كوبيد و زندانبان را نيز با خود به بيرون پرتاب كرد
آنروز بر پهنه خيابـان، مـردم اصـفهان دو مـرگ را شـاهد بودنـد،                 
مرگ يك كمونيست كه به گفته مائو همچـون كـوه تـاي بـر قلـب انـسان                 

  .سبكتر از پر كاه:  يك پاسدار ارتجاعند، و مرگك ميسنگيني 
ها و ارتجاعيون مردم را به آن        مردن در راه اهدافي كه امپرياليست     

وانند، يا تن دادن به مرگ تدريجي در تـسليم و خفـت و بـاالخره             خ  ميفرا  
هـاي   جان دادن با قامتي خميده از تسليم طلبي، تلف كردن خود در كوشش  

بختياري و بيرون كشيدن گليم خـود       بيهوده دلخوش كنك و زندگي چوخ       
  .آور است اين همه زبونانه و شرم: از آب

ــدگي و   ــف زن ــي وق ــاول ــابودي  حت ــراي ن  دســت كــشيدن از آن ب
 يكـديگر اسـتوار شـده،     بـه دسـت    هـا   ناه بـر از هـم دريـدن انـس         ك  ميسيست
ه خود سوال چگونه مردن را مطرح كرده و همگان را در معرض        ك  ميسيست

د، زندگي و مرگ براي انقـالب، بـراي تغييـر جامعـه و         هد  ميانتخاب قرار   
 كه ديگر اثري كمونيزمجهان و به پيش راندن بشريت بسوي صبح درخشان 

 از آثار جهان ستم و استثمار نخواهد بـود، زنـدگي و مرگـي اسـت حقيقتـاً                 
ها انساني كه در سراسر جهان به ماهيت         سرشار از معني و الهام براي ميليون      

يزند و در راه هدفي خ مي به پاوند، ش مياه عوض كردنش آگاه اين دنيا و ر
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ــشترك  ــيم ــدر م ــش   . زمن ــرگ جنگجــوي ارت ــدگي و م ــود زن ــين ب و چن
  .پرولتارياي بين المللي، رفيق فريدون خرم روز

از . دنيـا آمـد   ه   در آبـادان بـ     1331سال  ه  رفيق فريدون خرم روز ب    
واسـطه  ه دبيرسـتان بـ  در سال آخر .  مبارزاتي آشنا گشت   مسايلنوجواني با   

هايش مجبور به ترك آبـادان شـد و بـه            آگاهي مزدوران ساواك از فعاليت    
سپس به تهران آمده و در رشته جغرافي دانـشگاه تهـران ثبـت      . شيراز رفت 
م، زــ لنينيـ    ماركـسيزم  فريدون بـا     آشناييدوران دانشگاه، دوران    . نام نمود 

  تـن ديگـر از يـارانش       او و چنـد   . آغاز فعاليت متـشكل كمونيـستي او بـود        
را تشكيل داده و به كار تبليغ و » گروه مبارزه در راه آزادي طبقه كارگر    «

 در ميـان    بـه خـصوص   م در شـهرهاي مختلـف و        زــ لنينيـ    ماركسيزمترويج  
رفيـق شـهيد داريـوش صـابر ـ خـواهر زاده       (كـارگران پيـشرو پرداختنـد    

ن جمشيديه جان  در جريان تسخير پادگا57 بهمن 22فريدون ـ كه در روز  
  .)باخت از اعضاء موثر و هدايت كننده گروه بود

 فريدون با باال گرفتن امواج مبـارزات  57 ـ  56در سالهاي پر تالطم 
 شركت جست و دانشجوييي و سازماندهي مبارزات يانقالبي مردم، در برپا

بزودي يكي از رهبران محبوب و مورد اعتماد دانشجويان پيشرو و انقالبـي   
در جريـان اعـالم موجوديـت دانـشجويان مبـارز       . عاليت خود گشت  حيطه ف 

 مسئول دانشكده ادبيات در ارتباط بـا سـاير          به عنوان فريدون  ) 57زمستان(
  .ها قرار گرفت رفقاي مسئول دانشكده
تـر شــد و ارتبــاط   نيــز گــسترده» ...گــروه مبـارزه  «دامنـه فعاليــت 

ه از لحـاظ سياسـي ـ    ي م ـ ل كـ  هـا  ناتري با عناصر كمونيست و سازم وسيع
در همين  . ايدئولوژيك بر راستايي مشترك قرار داشتند، برقرار كرده بود        

زمان، ارتباط معين سياسي ـ ايدئولوژيك و تا حدودي تشكيالتي نيز ميـان   
شـكل گرفتـه بـود و       » ...گـروه مبـارزه    «ي ايـران و   هـا   كمونيستاتحاديه  

كه پس از گذشت چنـد     يبه طور ،  شد  ميريزي    بهم پيوستگي پي   هاي  هزمين
 مختلـف، ادغـام     هـاي   هماه از آغاز فعاليـت مـشترك و تنگاتنـگ در عرصـ            

  .تشكيالتي حاصل گشت
 ديگر رفقاي گروه، فعاالنه در قيام مسلحانه بهمـن     به همراه فريدون  

 مـسئول اتحاديـه در اصـفهان بـه       بـه عنـوان    شركت جست و پس از آن        57
هاي دروني اتحاديه طـي دوره   او عنصر فعالي در بحث    . فعاليت مشغول گشت  
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 در مباحث ماقبـل شـوراي سـوم سـازمان پيرامـون      بود و خصوصاً 60 ـ 58
پيوستن به طرح ستاد نيروها و انحالل عملي تشكيالت و همچنين مبـارزه بـا         

شكل پيشنهاد تغيير نام اتحاديـه و حـذف واژه   ه نظرات راستي كه خود را ب     
مستمر بـر لـزوم حفـظ اسـتقالل      به طوراختند، س  ميكمونيست از آن ظاهر     

در دوره  . مـود ن  مـي ـ ايدئولوژيك و تشكيالتي پرولتاريا پافـشاري         سياسي  
گسست از انحرافات غالب بر سازمان و ارائه طرح سربداران در خرداد مـاه          

 ديگر كادرهاي كمونيست انقالبـي اتحاديـه، مبلـغ و        به همراه ، فريدون   60
قل پرولتـري و برپـايي رزم مـسلحانه       مروج برافراشتن پرچم آلترناتيو مـست     

 به عنـوان   راهي جنگل شد و از آن پس         60او در شهريور    . پرولتاريا گشت 
يكي از اعضاي موثر در شوراي فرماندهي سـربداران وظـايف كمونيـستي             

فريدون در مقـام معاونـت فرمانـدهي كمـپ بـاال و             . خويش را به پيش برد    
 ديگـر  به همراهقرار داشت و   اين كمپ    هاي  همسئوليت سياسي يكي از رست    
 و همچنين در چند درگيري 60 آبان 22 و   18ياران سربدارش در نبردهاي     

زمـان اسـتقرار   ( بهمـن    5در شـب    . مهم متعاقب آن دالورانه شركت جـست      
هـاي بازرسـي    فريدون مسئوليت يكي از تيم ) نيروهاي سربدار در شهر آمل    

فق شد گروهي از مزدوران      داشت و در چندين مورد مو      به عهده ها را    جاده
سپاه و بسيج را قبل از رسيدن به مراكز درگيري فريب داده، بدام اندازد و               

در . شـان برسـاند   ن عاملين شكنجه و كشتار را بيدرنگ بسزاي اعمـال   اي   ههم
ساعات دشوار عقب نشيني، فريدون در كنار كاك محمد و ديگر رفقـايي             

 جاده طالقاني شده بودند، در برابر كه موفق به تجمع در باغ نارنج مشرف به
الهـي كـه از شـهرهاي        هجوم هزاران مزدور سپاه و بسيج و جاسوس حـزب         

مختلف به آمل اعزام شده بودند ايستادگي كرد و جنگيد و نيـروي دشـمن          
بعد از آنكه رفقا موفق به شكـستن حلقـه محاصـره دشـمن              . را به عقب راند   

د، مـسئوليت رهبـري آن بخـش از         شده و دوباره خود را به جنگل رسـانيدن        
  .نيروهاي سربدار كه در جنگل باقي ماند، بدوش فريدون قرار گرفت

شودند، گ مياز ميان برف سنگين، سربداران با استواري به پيش راه           
راه . فرسـتادند  واندنـد و بـه جانباختگـان كمونيـست درود مـي           خ  ميسرود  
ل چنين صحنه پرشور    حاه  رفت تا ب   سوي گزنه سرا مي   ه  العبوري كه ب   صعب

طـول نيانجاميـد    ه  توقف در گزنه سرا زياد بـ      . و حماسي را بخود نديده بود     
چرا كه نيروهاي دشمن با هليكوپتر خـود را بـه آنجـا رسـاندند و نبـرد در                   
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ي يبعد از عقب نشاندن اين تهاجم، فريدون رفقـايش را در راهپيمـا            . گرفت
بقـصد خـارج شــدن از   طـوالني چنـد روزه بــا حـداقل امكانـات و آذوقــه،     

 ها  آن. ردك  ميه دشمن در هر نقطه بر سر راهشان نهاده بود، هدايت            ك  ميدا
ايـن كـار   . هـا جـستند    عبور كردند و از كمـين  سرانجام از پرتگاهي صعب   

نمود كه چند هفته بعد يكي از فرماندهان ژانـدارمري           العاده مي  چنان خارق 
در ) محاصره سربداران بودكه داراي مسئوليت تعقيب و (جمهوري اسالمي 

بقاياي ضدانقالبيون جنگل نيز همگي در پرتگـاهي        :  اعالم نمود  اي  همصاحب
  .سقوط كرده و در زير برفها مدفون شدند

 در بين رفقا بر سر اي هبعد از استقرار دوباره در جنگل بحث گسترد   
ن خود بخـشي  اي هجمعبندي از نبرد آمل و چگونگي ادامه راه در گرفت، ك          

. مبارزه سياسي ـ ايـدئولوژيك جـاري در كـل تـشكيالت اتحاديـه بـود       از 
 مسئول و نماينده رفقاي جنگل به تهران اعزام گـشت، تـا    به عنوان فريدون  
 بقيه تشكيالت و رهبران و كادرهاي سـازمان تـصميمات عاجـل و           به همراه 

  .مشخصي را اتخاذ نمايند
فتن جمعـي از  در روزهاي دشوار بعد از نبرد آمل كه غم از دست ر           

رد، كـ   ميها سنگيني    ترين رهبران و كادرهاي طبقه كارگر بر دوش        انقالبي
ايماني تزلزل ناپذير به آنكه دشمن      . فريدون همچنان سرزنده و شاداب بود     

 اگر هزاران بار ديگر نيز چنين كند، هرگز قادر نخواهد بود جلـودار و        حتا
  .د شوكمونيزممانع مبارزه و پيشروي انقالب بسوي 

روزها كه بخشي از رهبران سربداران تحت تاثير شكست در  در اين
واسطه ابتالء بـه انحرافـات سانتريـستي و فـشار فزاينـده رهبـران               ه  نبرد و ب  

اپورتونيـست اقليـت سـازمان، راه عقـب نـشيني ايـدئولوژيك ـ سياسـي و         
مماشات با اپورتونيستها را در پيش گرفتنـد، فريـدون همچنـان اسـتوار بـر               

ل و با اطمينان به پيروزي، الهامبخش تك تك رفقاي انقالبـي سـازمان            اصو
ترين ضربات هرگز قامتش را خم نكرده بلكه خـشم و كيـنش          سهمگين. بود
روزهـاي   در اين. ساخت دنيايي نوين را فزونتر مي  ه  دشمن و عشقش ب   ه  را ب 

كردن گسست از انحرافات گذشـته از        مبارزه حاد دروني، او بر لزوم كامل      
براي او و رفقاي    . مودن  ميريق انشعاب از اپورتونيستهاي راست پافشاري       ط

همانند او نبرد آمل نه نقطه رجعت به گذشته و اتكـا بـه پيونـدهاي ديرينـه                  
. نده بـود ي آ هگشا و جهش ب ها، بلكه نقطه راه براي تحمل ضربات و دشواري  
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 بـر  هاي دروني بود كـه ضـربه سراسـري ارتجـاع        در كشاكش اين درگيري   
اتحاديه وارد آمد و شمار بسياري از رهبران، كادرها و اعضاء و هـواداران              

فريدون بالفاصله پس از دريافت خبر ضربه فعاالنـه         . سازمان دستگير شدند  
تالش نمود تـا رفقـاي باقيمانـده را از چنگـال پيگـرد و ضـربه برهانـد كـه               

  .فتادا ميدام مزدوران جمهوري اساله متاسفانه خود نيز ب
او همچون كوه در . ريدون زندان را به رزمگاهي نوين بدل ساختف

ايـن  : زير شكنجه استوار ايستاد و فضاي اتاق شكنجه را دگرگـون سـاخت            
نـد  كرد مييچيدند و به فريدون التماس پ ميخود ه  شكنجه گران بودند كه ب    
ــت   ــس اس ــر ب ــه ديگ ــو ! ك ــزي بگ ــا   . چي ــورد ب ــم در برخ ــزدوران رژي م

قـدرت غلبـه ناپـذير      ه   بـ  نظير فريدون بود كه واقعاً    ي دالوري   ها  كمونيست
ن درختان تناور چنان    اي  هفهميدند ك  بردند و مي   دشمنان طبقاتي خود پي مي    

شوندگان جهـان ريـشه دوانـده     ساز ستمديدگان و استثمار در حركت دوران  
مقاومـت  . شان نيست اند كه تبر هيچ شكنجه و فشاري قادر به درهم شكستن        

وير تيره و تـاري از آينـده ارتجـاع را در برابـر چـشمان                فريدون چنان تص  
شـان افـزوده     كه هـر دم بـر جنـون    كرد  ميرسيم  ت  ميجالدان جمهوري اسال  

شت و مجبور بودند زبونانه و عاجزانه بـه اسـتواري فريـدون اعتـراف          گ  مي
  .كنند

ايـدئولوژيك برخـي    ـ  خيانت برخي رهبران اتحاديه، تزلزل سياسي     
 اي ه وحشيانه دشمن نتوانستند خدشـ   هاي  هيبنده و شكنج   فر هاي  هديگر، وعد 

  .بر ايمان او به حقانيت و درستي امر پرولتاريا وارد آورند
. وان اجتناب كردت ميسد، از مرگ نر ميزندگي هر انساني به پايان 

اما محتواي زندگي و مرگ افراد، هدفي كه خود را وقف آن كرده انـد و              
سيار دارد ـ نه تنها براي خودشان بلكه براي هند اهميت بد ميدر راهش جان 

بخـش رفقـايش و      فريـدون الهـام   .  براي تمام بشريت    خلق و نهايتاً   هاي  هتود
چنان از جهان رفـت كـه خـاطره          او آن . محبوب جوانان انقالبي شهرش شد    

زندگي و مرگش كماكان چون پتكي بر دستگاه سـتم و جنايـت جمهـوري              
ست كـه پيـشروان تـوده را بگـرد           ا ييهنمايد و چراغ را   آ  مياسالمي فرود   

انديشه مائوتسه دون و گـام زدن  ـ  مزلنينيـ  ماركسيزمآمدن تحت پرچم سرخ     
  . فراخواندكمونيزمدر راه آرمان 
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  )كاك منوچهر(كامران منصور رفيق 
  )سربداران(
  

اين تـصميم شـور و شـوق انقالبـي رفقـا را             . شمال صادر كرده بود   
 تـداركاتي بـراي آغـاز مبـارزه     يها  فعاليتشديد  افزونتر ساخته و موجب ت    

در چنين حال و هـواي رفيـق كـامران كـه در انگلـستان بـسر                 . مسلحانه شد 
. رد داوطلب شركت در مبارزه مسلحانه شده و عـازم كردسـتان گـشت            ب  مي

ا اتخاذ نمود؛ ايـن جهـش و نقطـه عطـف            ر  مي چنين تصمي  يحتراه  كامران ب 
زنـدگي و مبـارزه رفيـق    . شـد  مـي وب ر زنـدگي مبـارزاتي او محـس   د  ميمه

زمان مصالح كافي براي چنين جهشي را فراهم آورده بود، اما  كامران تا آن
هاي معمول فعاليـت انقالبـي و قـدم نهـادن در مـسيري پـر        گسست از روش 

تـر و قاطعيـت عملـي بيـشتري          مخاطره، نيازمند جرئت بيشتر، تصميم جدي     
او بـا ايـن گسـست از نظـر     . ا پاسخ گفتن نيازهاي  همحابا ب  بود؛ و كامران بي   

تري را پيشاروي خود گـشود، از نظـر          ايدئولوژيك افق و وظايف گسترده    
تر شد، از نظر     هاي جدي  ي با شرايط حادتر و مصاف     يسياسي آماده رويارو  

 خطيرتري را تقبل نمود و از نظـر عملـي داوطلـب             هاي  مسئوليتتشكيالتي  
 تـصميم   كـامالً يـك كـالم او      ه  بـ . شركت مستقيم در جنگ انقالبي گـشت      

مثابه يك انقالبي تا به آخر تمام زندگي خود را وقف آرمـان   ه  گرفت كه ب  
 . كندكمونيزم

 در شــهر تهــران و در ميــان 1329رفيــق كــامران منــصور در ســال 
او تحـصيالت متوسـطه خـود را در         .  مرفه چشم به جهان گـشود      اي  هخانواد

رشته كشاورزي دانـشگاه شـيراز ادامـه        دبيرستان البرز به پايان رساند و در        
ــارزات . تحــصيل داد ــشجوييكــامران از مب ــاثير گرفــت و   آندان ــان ت زم

ي درون آن افـزايش     هـا   ي جامعـه و نـابرابر     مسايلهايش نسبت به     حساسيت
او پـس از گذرانــدن دوره سـربازي بـراي ادامــه تحـصيل در رشــته     . يافـت 

تمامي مـدارج دانـشگاهي    به انگلستان رفت و     55مهندسي مكانيك در سال     
در همـين دوره بـود كـه تحـت تـاثير            . اين رشته را تا دكترا از سر گذراند       

 يهــا فعاليــت بــه ويــژه خــارج از كــشور دانــشجويي جنــبش يهــا فعاليــت
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ران در بحبوحه انقـالب     اي  هكنفدراسيون احياء قرارگرفت و پس از سفري ب       
  .شددار  ، نقش فعالتري را در كنفدراسيون احياء عهده57

كامران كه به ناعادالنه بودن نظام موجود پي برده بـود و بـه دنبـال          
شت، بـا شـركت در      گـ   ميراه حلي براي خالصي جامعه از فالكت و نكبت          

 از طريـق يـادگيري   ن امر پي برد كـه صـرفاً  اي  ه بسريعاً انقالبي يها  فعاليت
ت وان به خلـق خـدم   ت  مين   مي عل هاي  پيشرفتهاي علمي و كمك به       آزمون
ر تماس بـا مناسـبات    د  مي عل هاي  پيشرفتاو دريافت زماني كه علم و       . نمود

يرد خصلت طبقاتي يافته و اين سوال را مقابل هر دانـش            گ  ميطبقاتي قرار   
 قرار دارد؟ آيا علم اي هذارد كه در خدمت چه كسي و چه طبقگ ميپژوهي 

كه  ا اين هد ي د  ميو دانش خويش را در اختيار طبقات ارتجاعي حاكم قرار           
 تحتـاني بـر   هـاي  هبه سـرنگوني مناسـبات ارتجـاعي يـاري رسـانده تـا تـود             

 علمـي، كـه در تحليـل    هـاي  پيـشرفت سرنوشت خود حاكم شده و از تمـام         
كامران بدون ترديد   . ي محصول پراتيك خودشان هست، استفاده كنند      ينها

قانع نـشد  ن هم اي  هراه مبارزه انقالبي عليه نظام موجود را برگزيد؛ اما فقط ب          
بلكه پيگيرانه تالش نمود كه از يك روشنفكر انقالبـي بـه يـك روشـنفكر                

او به قانونمندي اين تحول پي برد و درك كرد كه بايد         . پرولتر تحول يابد  
ــك  ــود را در پراتي ــل     خ ــاده تقب ــرورش داده؛ آم ــوع پ ــي متن ــاي انقالب ه

ن تحــول ايــ هي بــي دشــوار گــردد؛ و بــا سرســختي و شــكيباهــاي مــسئوليت
  .ايدئولوژيك بنگرد

ر د  مـي پس از خاتمه فعاليت كنفدراسيون احيـاء، كـامران نقـش مه           
 ديگـر   به همـراه  او  . متشكل نمودن رفقاي باقيمانده در انگلستان ايفاء نمود       

 يهـا  فعاليت از هواداران اتحاديه را سازماندهي كرده و برخي   اي  هرفقا هست 
 سـازمان  1359 در ديمـاه  .تداركاتي را در رابطه با سازمان بـه پـيش بردنـد          

ــشجويان و   ــي دان ــوده انقالب ــشت ــوزان دان ــتاد (آم ــستان ) س ــمال انگل در ش
را بر عهـده گرفـت و       » ستاد «كامران مسئوليت تشكيالتي  . گذاري شد  پايه

ها و ابتكارات مشخص، تشكيالتي بالنـسبه متمركـز و           قادر شد با ارائه طرح    
و  60ات مـردم در سـال       با اوجگيـري مبـارز    .  آورد به وجود قوي در لندن    

نقـش  » سـتاد  « و نيروهـاي انقالبـي،     هـا   تودهيورش بيش از پيش ارتجاع به       
نقـش كـامران در   . يفا كـرد آ ميفعالي در مبارزات ضد رژيم جمهوري اسال    

شنيدن خبر قيام سربداران در آمل در سال . ين مبارزات برجسته بودآ ميتما
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تن پرچم مستقل پرولتاريـا در       تالش اتحاديه در برافراشته ساخ     به عنوان  60
نبـرد انقالبـي   . شـدت كـامران را تحـت تـاثير قـرار داد           ه  انقالب ايـران، بـ    

ا در زندگي مبارزاتي كامران موجب شـد و   ر  ميسربداران، تكان سياسي مه   
قيد و شرط بـه دفـاع       او بي . انرژي انقالبي او را بيش از پيش شكوفا ساخت        

  . برخاستاز مبارزه دليرانه ياران سربدار خود
  آكسيونهاي مبارزاتي گونـاگوني از جانـب  63ـ61هاي  در طي سال 

در كارزار دفـاع از زنـدانيان سياسـي در تابـستان            . سازمان داده شد  » ستاد«
مسئوليت حمله و اشغال دفتر هواپيماي      . كامران نقش فعالي داشت    63سال  

وب  اعتراض به سـرك    به خاطر  كه   63ر لندن در زمستان     د  ميجمهوري اسال 
او در عين   . خلق كرد و كوچ اجباري صورت گرفت، بر عهده كامران بود          

ر د  مينيز توجه ويژه داشت و نقش مه      » ستاد « سراسري يها  فعاليتحال به   
كــامران در . در كــشورهاي ديگــر ايفــاء نمــود» ســتاد «ايجــاد تــشكيالت

 هـاي   ههـاي مختلـف از دارودسـت       مبارزات گوناگون عليه دشمن و افشاگري     
، اكثريتي و سلطنت طلب تجارب بسياري كسب كرد؛ اما          اي  تودهعي  ارتجا

آنچه كه او را بيش از پيش آبديده ساخت نقش فعالش در مبارزات درونـي       
او وظيفـه دشـواري را بـر    . عليه جريان انحالل طلبي بـود    » ستاد «و بيروني 

 در شــرايط افــت و كمــونيزمبرافراشــتن پــرچم انقــالب و : دوش گرفــت
ن اهميت كار رفقاي كميته موقت و رهبري منتخب شـوراي       كامرا. شكست

 اعالم نمـود    ها  آنچهار را دريافت و از همينرو حمايت بي دريغ خود را از             
و با الهام از آن رفقا سدي محكم در مقابـل جريـان قـوي انحـالل طلبـي در         

شكست انقالب موجـب شـد كـه بـسياري از يـاران      . خارج از كشور بنا نهاد 
ي مبارزه تاب تحمل    ها  يوشنفكران خرده بورژوا در مقابل سخت     راه و ر   نيمه

آنـان هـر آنچـه كـه        .  و انقالب به فحاشي بپردازند     كمونيزمنياورده و عليه    
نشاني از انقالبيگري داشت را به سخره گرفته؛ فرو رفـتن در الك زنـدگي               
فردي و خانودگي را تبليغ كرده؛ چسبيدن به منافع حقير شخصي را موعظه 

كـامران قاطعانـه در مقابـل ايـن رونـد ايـستاد و بـه افـشاي آن             . ردنـد ك  مي
در آن دوران براي بسياري از رفقا، جلـسات دور ميـز آشـپزخانه      . پرداخت

براي يادگيري علم انقالب بود ـ جلساتي كه » ييمدرسه ابتدا «كامران يك
وقتي كساني از شركت در اين جلسات اجتنـاب         . شيدك  ميدرازا  ه  تا صبح ب  

 از فعاليت انقالبي كناره گرفته اند؛ چرا        ها  آنورزيدند نشانه آن بود كه       مي
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كه براي اين قبيل افراد نشستن در كنار كامران و شركت در آن جلسات و               
از طرف ديگر انديشيدن به زندگي فردي خود، تـضادي غيـر قابـل تحمـل                

 در اي هنقـش رهبـري كننـد   » سـتاد  « دبير تشكيالتيبه عنوان كامران،  . بود
حفظ و استحكام انقالبي و ارتقاء ايدئولوژيك ـ سياسي اين تشكيالت ايفاء 

  .كرد
ــن دوران كــامران در يهــا فعاليــتاگــر چــه  ــه محــيط  عمــدتاًاي  ب

بـه   دمكراتيك محدود بود اما ذهن جستجوگر وي يها فعاليت و  دانشجويي
هـا   ت گونـاگوني كـه شكـست انقـالب پـيش پـاي مائوئيـست               سواال همراه
رد، توجه وي را بيش از پيش به خـط عمـومي و جمعبنـدي از علـل                ذاگ  مي

او بـا مطالعـات عميـق و سيـستماتيك آثـار            . شكست انقالب معطوف نمـود    
 گوناگون جنبش بر اصول     مسايلمائوئيستي پيرامون   ـ  لنينيستيـ  ماركسيستي

او مطالعه را ـ برعكس بسياري از روشـنفكران   .  احاطه يافتكمونيزمو علم 
را در  يـد بلكـه آن  د مـي ست ـ براي افزودن بر دانش فردي خويش ن آكادمي

پيوند با پيشبرد امر انقـالب ديـده و تـالش داشـت هـر آنچـه را كـه خـود                   
  .آموخته بود به اشكال و انحاء مختلف در اختيار ديگران قرار دهد

 خط ايـدئولوژيك ـ سياسـي توجـه مـدام       اي ه پايمسايلكامران به 
دوره قطع ارتباطات وي با سـازمان    و يك61 سال پس از ضربات. مودن  مي

اعالميـه پيوسـتگي اتحاديـه بـه شـوراي ملـي             «و مواجهه شدن ناگهـاني بـا      
خبريش از چند و چون صدور اين اطالعيه، مقاالتي مفـصل            و بي » مقاومت

در افشاء و غلـط بـودن آن و ضـرورت اسـتقالل پرولتاريـا و مقـدم بـودن               
او . را در اختيار رفقاي سازمان قرار داد    نتشكيل حزب بر جبهه نوشت و آ      

در وضعيت كنوني كه حزبي وجـود نـدارد يـا چنـان              «:باره نوشت  در اين 
 نكه هدف مبارزه و انقالب را چطور ببينيم ظاهراًاي  هتشكيالتي نيست، بسته ب

مـان   يا اينكه پيش از هر چيز بـراي ايجـاد حـزب        : وان گرفت ت  ميدو نتيجه   
اتش فراهم نيست برويم فراهم كنيم و اين فراهم كردن   بكوشيم و اگر مقدم   

ند و در   ك  مينحوي كه شرايط طلب     ه  را از لحاظ عملي شركت در مبارزه ب       
ي آن؛ و از لحـاظ سياسـي        يشرايط امروز مبارزه مـسلحانه و سـعي در برپـا          

 يعنـي بـسيج طبقـه       هـا   آنروشي متناسب در برابر ساير طبقات و تشكيالت         
 بدانيم؛ و يـا ايـن  ... و دهقانان بر حول مبارزه مسلحانه   كارگر و زحمتكشان    

 عملي نبودن تشكيل بالفاصله حـزب بـراي         به علت كه نتيجه بگيرم كه بايد      
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  ...ي رفـت؟  يرهبري مبارزات در يك دوره بايد بدرون تشكيالت بـورژوا         
هاي مردم، جبهه متحد خلقـي اسـت كـه در مركـز آن               حق خواست ه  بيان ب 

مبارزه عليه ارتجاع به پيروزي نخواهد      ... داشته باشد حزب كمونيست قرار    
... رسيد مگر آنكه طبقه كارگر مسئله رهبري را درون خلق حل كرده باشد       

راستي كه جنبش كمونيستي ايران كمتر چنين دسـتاوردي داشـته اسـت             ه  ب
 هـا   كمونيـست يك جبهه انقالبـي واقعـي كـه         ) منظور قيام سربداران است   (

 آمده بـود كـه      به دست ته اند و اين دستاورد در زماني        را برافراش  پرچم آن 
. بـود  شدن طبقه كارگر در ديگـر طبقـات مهيـا           راه و زمينه براي حل     كامالً

طبقه كارگر و رفتن » حل شدن « عملي راه را بربه طور مبارزات سربداران   
زير پرچم ائتالف بورژوازي و خرده بورژوازي بسته و مخالفت اتحاديـه         ه  ب

  » .اعالم كرده بودرا با آن 
م ز بـه مـائوئي    عميقـاً كامران ادامه نسل انقالبيون صـديقي بـود كـه           

ا بـ    ميرد روابـط مـستحك    كـ   مـي اعتقاد داشت و بر اين مبنا همـواره تـالش           
شـركت فعـال و كمـك بـه برگـزاري      .  مائوئيستي برقـرار سـازد  هاي  گروه
 در دفــاع از رهبــران كمونيــست در چــين و محكــوم كــردن      اي هجلــس
زيونيستهاي كودتاگر، شركت در كارزار دفاع از رفيق باب آواكيان در روي

مقابل حمالت ارتجاعي هيئت حاكمه آمريكا عليه حزب كمونيست انقالبي          
هـاي   ، دفاع از جنگ خلق در پرو و تبليغ آن، تـالش      81آمريكا در زمستان    

خستگي ناپـذير در برگـزاري كنفـرانس مطبوعـاتي اعـالم تـشكيل جنـبش         
، نـشانه درك او از اهميـت و   84 انترناسيوناليـستي در اول مـاه مـه    انقالبـي 

  .ضرورت داشتن ديدگاهي انترناسيوناليستي بود
 شاهد بود كه چگونه رفقاي شوراي چهار بـا   اين دورانكامران در   

چنگ و دندان سازمان را از گزند بيـشتر دشـمن حفـظ نمـوده و در تـالش                   
مت، فداكاري و از خودگذشـتگي    جسارت و شها  . براي بازسازي آن هستند   

رفقاي بسياري كه جان خود را نيز در انجام اين وظايف از كف دادند همـه        
او بيش از هـر     . ندشد  ميئي مهم در زندگي كامران محسوب       ها  Ĥنو همه تك  

زمان ديگري احساس كرد كه جاي خالي اين رفقا بايد پـر شـود و درفـش               
 خود را از نظر     يها  فعاليت بايد   او دريافت كه  . تر گردد  سرخشان برافراشته 

كه از جانـب اتحاديـه    زماني. ايدئولوژيك ـ سياسي ـ تشكيالتي ارتقا دهد  
راتيــك بــه وكاز حيطــه دم» ســتاد « رفقــاييهــا فعاليــتضــرورت تحــول 
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 كمونيستي مطرح شد، رفيق كامران در پي مبارزات دروني اين           يها  فعاليت
 كمونيـستي خـود را      يهـا   عاليـت فاو در دورانـي     .  پـذيرفت  عميقاًمسئله را   

تشديد بخشيد و داوطلب پيوستن به صفوف مقدم نبرد شد كـه سـازمان در             
از يكسو زير رگبار مستقيم آتش . حال از سر گذراندن شرايط دشواري بود    

رد و از سـوي    كـ   مـي دشمن بايد با مسئله مرگ و زندگي دست و پنجه نرم            
 انحـالل طلبـي ايـستادگي       ايست در مقابـل امـواج قدرتمنـد       ب  ميديگر مدام   

 مي خـط عمـو    مـسايل  از مهمتـرين     اي  هنموده و در عـين حـال بـه حـل پـار            
كامران يار دوران سخت بود؛ از همين رو بسيار محكـم، اسـتوار و       . پردازدب  

  .قابل اتكاء بود
وخت به  س  ميكامران كه در آتش اشتياق شركت در جنگ انقالبي          

كامران .  بود 1364 ضربه سال    كردستان اعزام شد و اين درست مصادف با       
با مصاف ايدئولوژيك ديگري روبرو شد و از ايـن مـصاف نيـز سـربلند و                 

 در پي هر ضربه سخت كساني كه از استحكام       معموالً. تر بيرون آمد   آبديده
ايدئولوژيك كافي برخـوردار نيـستند دچـار يـاس و سـرخوردگي شـده،                

. هنـد د مـي را از دسـت   ادامـه راه  توانـايي ردد و  گـ   مـي شان سست    زانوهاي
هـاي خـود تـالش       بدترين نوع اين افـراد بـراي توجيـه و پوشـاندن ضـعف             

 مختلـف در عـزم و اراده كـساني كـه قـصد ادامـه                هاي  هنند كه با بهان   ك  مي
گونـه   نايـ  هكامران قاطعانه در مقابلـ   .  بياورند به وجود مبارزه را دارند خلل     

د هسته رهبري سازمان دفاع     گيري مجد  شان از شكل   افراد ايستاد و در مقابل    
ن جمـع شـكلي دارد،      ايـ    هنست ك اي   همسئل «:او به انحالل طلبان گفت    . نمود

هـم   ر اين مورد نبايد داشته باشيم كه بعد از ايـن   د  ميرهبري دارد، هيچ توه   
 ديگر بيايد، يك هسته هـم بمانـد بايـد    اي هاگر ضرب. طور خواهد بود  همين

ن سـازمان  ايـ  هبحث بر سر ايـن اسـت كـ    . وظايف رهبري را بر دوش بگيرد     
 يك سـازمان حركـت كنـد و جلـو بـرود و سـر بـراي             به عنوان واهد  خ  مي

واهـد بـه اهـداف      خ  مـي . خودش درست كند، اگر همه سر هـم رفتـه باشـد           
ويم چشم بسته بايد حركت كنيم، ولي براي        گ  ميمن ن . خودش تحقق بخشد  

 اعتماد كنـيم    ها  آنيد به   ادامه مبارزه مان وجود اين رهبري الزمست و ما با         
. سـت  اذارد، اجـرايش الزم گـ   مـي و رهنمودها و وظايفي كه جلوي پايمان        

بـر  . براي ادامه مبارزه بايد يك سر هم داشته باشـيم         . ست ا مهم معيارهاي ما  
ذارد پـيش   گـ   مـي انم وظايفي كه جلو     د  مي موظف   اين مبنا خودم را شخصاً    
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در پروسه مبـارزه هـم      . ياسي كنم ببرم و هر جا هم مخالفتي داشتم مبارزه س        
 ناي   هاصل مسئل . وان اصالح كرد  ت  ميچه معيارهاي غلط و چه افراد غلط را         

. واهد جلو برود  خ  ميست كه جمعي موجود است و شيوه حركتي دارد و           ا
شوراي چهار به انديشه مائو تكيه كـرد و مـن    «،»...غير از اين راهي نيست 

دارم كه خط را قبول دارم؛ رفقاي خودم ن دليل جذب شدم؛ من ايمان اي   هب
  »!كجا از اينجا بهتر. ام؛ معتقدم كه بايد در همين سازمان باشم را پيدا كرده
امــا كــامران بــه همــراه رفقــاي ديگــر مــسئله بازســازي ســازمان و  

 اي هاو اهميت حل پار. يدد مي امري تشكيالتي نگيري رهبري را صرفاً شكل
 خطي و گسست از التقاطاتي كه سازمان دچارش         اي  ه پاي مسايلترين   از مهم 

هاي عملي براي بازسـازي      در آن مقطع همراه با تالش     . بود را مطرح ساخت   
درون سـازمان جـاري   » راه انقالب ايران «تشكيالتي مباحث داغي پيرامون  

 يك صاحب نظر، نقش پيشروي در آن مبارزات ايفاء به عنوانكامران . بود
 ه كامران و تالشش براي پيروزي استراتژي صحيحنقش مهم و برجست . نمود
در . درون سازمان فراموش ناشدني است    » محاصره شهرها از طريق دهات    «

به او  . اين مبارزه حاد كل سازمان ما، از رهبري تا بدنه، از كامران آموخت            
كننده و كليد است؛ اگر خط عمومي صحيح  انست كه خط تعييند مي خوبي
ز را بر پايه صحيح استوار نمود و اگر خط غلط باشـد             وان همه چي  ت  ميباشد  

 هدرستي مبارزه دروني را بـ     ه  او ب . ازدس  ميها خود را منعكس      در همه زمينه  
ن حيطه كليدي و حياتي كشاند و مانند برخي روشنفكران خرده بـورژوا             اي  

ن جنبه يا آن جنبه ، اين جزء يـا آن جـزء ايـراد    اي  هناراضي نبود كه فقط ب    
 سيـستماتيك و همـه جانبـه بـر سـر            اي  هرند و ناتوان از پيشبرد مبارز     يگ  مي

طاقتي نبود كه بـا مـشاهده اولـين          او مانند روشنفكران كم   .  خطي اند  مسايل
ها با نظرات خويش زود نوميد و سست شـده، پيگيـري خـود را از                 مخالفت

كـامران  . دست داده و آمـاده كنـار كـشيدن يـا انـشعاب از سـازمان شـوند                
مائوئيستي در مبـارزه    ـ  لنينيستيـ   درخشان از سبك كار ماركسيستي     اي  هنمون

  .به نمايش در آورد ها دروني را در آن سال
ن مسئله پي برد كـه درون حـزب نيـز مبـارزه        اي  ه ب به خوبي كامران  

او در . طبقاتي جريان داشته و بايد همواره براي پيروزي خط صحيح جنگيد
كـه در اقليـت      كار بست؛ از ايـن    ه  فتن را ب  اين مبارزه اصل خالف جريان ر     

. شدن ميكادرهاي قدي» افتخارات «بيفتد نهراسيد؛ مرعوب سابقه، تجارب و
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نحوه برخورد كامران به نقش خودش در پيـروزي خـط صـحيح نيـز بـسيار         
ا كه ما براي حل معـضالت جنـبش و          ر   ميهر قد  «:او نوشت . آموزنده بود 

ست كه براي تنفس هواي تـازه در       ا راهياريم  د  ميبيش از همه خودمان بر      
 راه حل و بيرون رفتن از سرگرداني به دنبالمقابل اين عده ـ پيشرواني كه  

ايـن  . ودشـ  مـي  باز  ردند ـ گ مي كور شرايط و روحيات شكست هاي هو گر
نكته را نه فقط در دفاع از اين نوشته ها، كه آن نيز ملك شخـصي نبـوده و      

 كلي در مـورد     به طور  آمده، بلكه    به دست گري  در جريان مبارزه كسان دي    
  ».ويمگ ميند ك ميهمه اقدامات و تدابيري كه هر كس با اين هدف اتخاذ 

؛ از  داد  مي به كسب تجارب عملي نيز اهميت        اين دوران كامران در   
. زيـر وظـايف دشـوار عملـي بدهـد         ه  رو همواره آماده بود كه شانه ب       همين
 تمـام تالشـش   گرفـت  مي به عهدهكاري را كه كه كامران مسئوليت    زماني

بر آن بود كه با پشتكار فراوان آن كار را چه كوچك چه بزرگ، چه كـم                 
او بارهـا از مـائو نقـل        . اهميت يا پراهميت، به بهترين نحو به انجـام رسـاند          

. محكم در دست نگرفتن كارها مانند در دست نگرفتن آنـست      : رد كه   ك  مي
را براي خودش ترسيم  فعاليتي اصول راهنماي آناو در ابتدا براي انجام هر 

ها و   تالش. فتر  ميي آن در عمل     ها  يرد و سپس به مصاف با پيچيدگ      ك  مي
پيگيري او در دوران جنگ خليج و وقايع متعاقب آن در كردسـتان عـراق               

. فرامـوش نـشدني اسـت     » صداي سربداران  «براي حفظ ادامه كاري راديو    
وانـد  ت  مـي كـه   يي  وار اين بود كه تا آنجا     تمام كوشش او در آن شرايط دش      

تـرين    انقالبي ايران برسـاند و از كوچـك        هاي  هصداي راديو را بگوش تود    
  .امكانات استفاده كند

كامران در مقابـل خطـرات گونـاگون و تهديـدات مـستقيم و غيـر               
هراسـيد و همـواره      ؛ از مرگ نمـي    داد  ميخود راه ن  ه  مستقيم دشمن ترسي ب   
او در زيـر    .  فدا كند  كمونيزمي  ها  ناخود را در راه آرم    آماده بود كه جان     

ها نه تنها روحيه شـاداب خـود را           در طي اين سال    ها  نا و توپ بار   ها  نابمبار
مود بلكه در باال بردن روحيه انقالبي جمع در هر شـرايط دشـوار              ن  ميحفظ  

هـاي   او در طي اين سالها چندين بار در انجام ماموريت         . سهم بسزائي داشت  
 با خطر مـرگ مواجـه شـد امـا هـر بـار اراده و عـزمش در         تلف مستقيماً مخ

 اعتقاد داشت كه پيشاهنگ عميقاًاو  . شتگ  مينابودي جهان كهنه استوارتر     
كمونيست بايد مظهر روحيه به سـخره گـرفتن مـرگ و تحقيـر آن در هـر                  
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صورت پيشبرد پيروزمندانه جنگ خلق و قدم نهادن   لحظه باشد در غير اين    
 براي شركت در جنگ انقالبي      ها  توده.  جهاني ميسر نيست   كمونيزمه  در را 

 : نوشـت    اي  هكامران در نام  .  نياز حياتي دارند   اي  هبه تبليغ مدام چنين روحي    
 مـرا  هـا  ينگاهي بر زندگي بعض. ريسك براي كارهاي جدي هميشه هست    «
 است انفعالندازد مردن در جنگ و مبارزه بهتر از مردن در       ا  مين فكر   اي   هب

  ».ماند چون دستاوردش باقي مي
كامران در پروسه شركت در مبارزات مختلف به رفيقي بدل گشت         

او بارهـا  . كه سراپاي وجودش را روحيه حزبيت پرولتري فـرا گرفتـه بـود     
پرولتر ـ ماداميكه مجزا و منفرد است ...  «:براين آموزه لنين تاكيد نهاد كه

م اسـتعداد خـويش را بـراي ترقـي و           او تمام نيروي خود، تمـا     . ـ هيچ است  
پيشرفت و تمام اميدها و آمال خود را از سازمان و فعاليت مشترك و منظم              

او وقتي خـود را بـا عظمـت و نيرومنـد احـساس      . ندك ميبا رفقايش كسب   
ايـن پيكـر   . هـد د مـي ند كه قسمتي از پيكر عظيم و نيرومند را تشكيل ك  مي

منفرد و مجزا نـسبت بـه آن بـسيار    براي وي حكم همه چيز است، ولي فرد         
نام،  ها همانند جزي از توده بي پرولتر با بزرگترين جانفشاني  . كوچك است 
ند و وظيفـه خـود    ك  مينفع شخصي و اشتهار شخصي مبارزه       ه  بدون توجه ب  

  ».هدد ميكه او را بگمارند انجام  ييرا در هر شغلي و هر جا
راي هر مسئوليتي انتخاب  وقتي باي هكامران با اتكاء به چنين روحي 

 جزئي خود را تابع كل قرار به عنوانمود و ن مي با جان و دل فعاليت    شد  مي
از . مودن ميداده و و خود را تمام و كمال تابع راه و اهداف بزرگ طبقه ما   

 به عهـده  را اي ه روزي مسئوليت نوشتن يا ترجمه مقال  يحتراه  رو او ب   همين
هگاه يا تعمير فالن وسيله يا هر كار ديگري        روز ديگر ساختن پنا    گرفت  مي
ماند يا با طرحـي و يـا اقـدامي مخـالف بـود        زماني كه در اقليت مي    حتا. را

اشت و خود داوطلب مسئوليت به انجـام  د ميفعاالنه براي اجراي آن گام بر  
حـال در جـاي مناسـب مبـارزه          شت و در عـين    گـ   ميرساندن آن تا به آخر      
كه خط سياسـي و      تا زماني  «:او زماني نوشت  . ردب  مياصولي خود را پيش     

سـت ايـن امـر كـه دمكراسـي       ا تشكيالتي حزب در مجموع خطي پرولتري     
ست كـه بايـد      ا اين موضوعي . بايستي تابع مركزيت باشد بايد رعايت شود      

بوسـيله تبليــغ و تـرويج، عمــوم افـراد حزبــي و غيـر حزبــي را دربــاره آن     
هاي مائو اين نكتـه نيـز حيـاتي          موزشدر عين حال در پرتو آ     . آموزش داد 
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 هـا   ناود شورش عليه آن ارگ    ر  مي سوالاست كه هرگاه خط سياسي به زير        
ننـد هـم برحـق، هـم        ك  ميها و افراد حزبي معيني كه چنين كاري          و قسمت 
اين آموزش آخرين دستاوردهاي پرولتاريا در انقالب فرهنگـي         . الزم است 
ي در  يود، افكار بـورژوا   ش  ميته  درون حزب نيز بورژوازي ساخ    . چين است 

 و كادرهـا و رهبـران       ها  توده... هدد  ميجامعه و حزب، بورژوازي پرورش      
حزبي بايستي با روحيـه شـورش عليـه مناسـبات پوسـيده در هـر شـكلي و                   

  ».سطحي پرورش داده شده و آماده عملي ساختن آن باشند
بـه  كامران با نوشتن مقاالتي در زمينه حـزب و حزبيـت پرولتـري               

ازمان و مبارزاتي كه در اين رابطه درون سـازمان در           س  ميارتقاء درك عمو  
او براي فراگير شدن روحيه حزبي در كل سازمان . جريان بود، ياري رساند

پـرورش روحيـاتي نظيـر مـاركس و          «:زمـاني نوشـت   . تالش زيادي نمـود   
 بـروز   حتـا ي با شـرايط نـامطلوب و        يليبكنخت براي حزب به منظور روبرو     

ائب، حياتي است؛ تا افراد ما دچار ضعف روحيه، ياس و انفعال نشده و         مص
هــا و  هــاي شــرايط عينــي و بــه تبــع آن تاكتيــك هــا و چــرخش يدر پيچــش

ي روشــنفكرانه، ماننــد يــك يــجــاي در افتــادن بــه فردگراه تــشكيالت، بــ
روشنفكر پرولتري به مصالح حزب بينديشند و خود را مادام كـه منفـرد و               

وانيم انعطـاف  ت مي اي هتنها با پرورش چنين روحي. هيچ بشمارند مجزا هستند   
پذيري الزم را براي پيشروي و عقب نشيني، حملـه و دفـاع، كـار علنـي و                  

 جديد و   هاي  ناارگ و تشكيل    ها  نامخفي و تغيير سازمان، انحالل بعضي ارگ      
 هـا  يغيره و غيره را تامين كرده و در عين حال از افت روحيه در اثر ناكام          

حزبي كه قصد دارد مانند يك ارتش وارد جنگي عظيم و . يميجلوگيري نما
 طوالني با دشمن قويتر از خود شود بايد خـوب بدانـد كـه جنـگ عبـارت                 

. هـا  هـا و پيـروزي   ، شكستها ي و پيشرو  ها  ينشين ست از تكرار مكرر عقب    ا
واند نـسبت بـه     ت  ميارتش كه قصد دارد جنگ طوالني را به فرجام برساند ن          

تفاوت باشد ـ اگر اين درباره جنـگ صـادق     فظ روحيه و پرورش آن بيح
  ».باشد درباره مبارزه پيچيده حزب بيشتر صادق است

  مـاركس  بـه قـول   . كامران مانند هر كمونيستي در حال تكامل بـود        
ــا » ي موجــود اســتهــا يدر هــر تكــاملي ناكــامل« او از مبــارزه ديگــران ب

طلبيد  ارزه با كامران انرژي زيادي مي     مب. شد  ميي خود ناراحت ن   ها  يناكامل
ه  را بـ اي ه بـدون درك عميـق موضـوع مبـارزه، مـسئل          چون كسي نبود كه   
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نگــري و اتخــاذ   شــدت مخــالف ســطحي  ه او بــ.  قبــول نمايــد يحتــرا
رد كـ   مـي  درك ن  عميقاًتا موضع يا انتقادي را      . هاي سطحي بود   موضعگيري

زء كساني نبود كه بـراي  او ج. حاضر نبود از آن دست بكشد يا قبول نمايد     
 بـا او    اي  هرو زمانيكه مبارز   از همين . از سر واكردن خود انتقادي را بپذيرد      

 ارتقـاء يافتـه ـ بـراي هـر دو طـرف       سيد محصولي كيفيتـاً ر ميبه سرانجام 
  .مدآ ميبار ه مبارزه ـ ب

نظيـر   وحيه انقالبي و جـواني سياسـي بـي        ر   ميكامران در حفظ دائ   
اننـد كـه    د  مـي  بـا جنـبش كردسـتان دارنـد          آشـنايي  كساني كه اندك  . بود

مبارزين آن خطه در چه شرايط دشواري بسر بـرده و تحـت چـه فـشارهاي                 
كامران كسي نبود كه در مواجهـه بـا بادهـاي نامـساعد مـوقتي          . قرار دارند 

روحيه انقالبي . روحيه باخته شده و اعتماد خود را به پيروزي از دست دهد   
روحيـه  . فـت ر  مـي  باال و پـائين ن     اي  تودههاي جنبش   او همراه با افت و خيز     

او . گرفـت   مـي پوالدين او پيش از هر چيز از ايدئولوژي انقالبـيش نـشئت             
ديالتيكي به مشكالت پيشاروي جنـبش      ـ  قادر بود كه با برخورد ماترياليستي     

براي او قابل فهم بود . كردستان، افق پيروزي را در پس گرد و غبارها ببيند
ها و  ها، شكست ي خويش با گذر از پيچ و خميها براي رها ت خلق كه مبارزا 
يـاري  ه  وان بـ  تـ   مـي انست كه پيروزي را ن    د  ميود و   ر  ميها به پيش     پيروزي

به  سخت و تلخ و بدون خون و عرق بĤساني         اي  هبخت و اقبال و بدون مبارز     
او بارها در مقابله با برخـي افـراد كـه در مواجهـه بـا شـرايط                  .  آورد دست
اشكال اصـلي  : گفت ميند با عصبانيت  شد  ميوار كردستان روحيه باخته     دش

وانيـد  ت ميكه به بينش و خط غلط دچار باشيد نه        از خودتان است، تا زماني    
.  ارائه دهيـد ها آنداليل معضالت و مشكالت را دريابيد و نه راه حلي براي     

فـراد  ايـن قبيـل ا    . دار اسـت   موضـوع ريـشه    «:در همين زمينه زماني نوشت    
. اميدي به جنگ خلق و بسيج و مبارزه از طريـق آن و پيـروزي آن ندارنـد          

را   هستند و حال كه احتمـال آن   57 مدل   اي  توده منتظر قيام    ها  آنبرخي از   
. وندش ميينند دچار روحيه باختگي شديد و عدم اعتماد به نفس  ب  ميضعيف  

به معني حركات اين خط در ايران يا به معني سياست صبر و انتظار است يا          
ه كامران قادر بود ب» .ها از بين رفت جنجالي و زود باشيد خطرات و فرصت

هاي كوچك مقابـل پـا را ببينـد و بـراي اسـتفاده از              درستي اهميت فرصت  
اشـكال پراگماتيـستي    «: كـه كـرد  مـي او همواره تاكيـد   .  تالش نمايد  ها  آن
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 چـاره در هـر      راه. رفتن، عاقبت تمكين بـه شـرايط و بـاختن روحيـه اسـت             
راز اسـتواري كـامران اتكـاء بـه         » .شرايطي محكم چسبيدن به اصول اسـت      

هـا براسـتي     او در ايـن سـال     .  بـود  كمونيزماصول و اعتماد استراتژيكش به      
بـراي اينكـه    : ن حكـم مـائو كـه      ايـ   ه استوار بـود و فـشرد      اي  ههمچون صخر 

  .ديگران محكم بايستند، بايد اول خودت استوار باشي
هـا مبـارزه انقالبـي       ن كيفياتي كه كـامران در طـي سـال         اي  همجموع

مائوئيست بدل ـ  لنينيست  ـ كسب نمود او را به يك كادر برجسته ماركسيست
 مائو چـوب بـست بنـاي معظـم          به قول كرد؛ از آندسته كادرهاي اليقي كه       

او با روحيه پرشور ولـي متـين، كـار پـرتالش ولـي مـنظم، در                 . ند ا انقالب
سـازمان مـا    . اش درست عمل نمود     به وظايف كمونيستي   ترين شرايط  سخت

با اتكاء به چنين كادرهاي بود كه توانست دوره بازسازي را بـا موفقيـت از       
  .ن دوره بوداي  هكامران محصول و فشرد. سر بگذراند

دشــمن زبــون عليــرغم ضــرباتي كــه بــر پيكــر اتحاديــه وارد آورد 
 به پـا آتش و دود اين سازمان مايوسانه شاهد بود كه در ميان خون و عرق،       

خاست و با افتخار سپيدارهاي مغرور و استواري چون كـامران را پـرورش              
مـزدوران  . ودبـ   ميچشم رژيـم ارتجـاعي جمهـوري اسـال    ه اين خاري ب . داد

ا توطئه چيني و با استفاده از شرايط سياسي تاسف بـاري            ب  ميجمهوري اسال 
ح ترور جنايتكارانـه رفيـق   ست طر ا كه بر جنبش كردستان عراق حكمفرما     

طور كـه   همان. كامران را در روز چهارشنبه دهم تيرماه به اجرا در آوردند      
جمهـوري   «:كامران زماني در ارتباط با ترورهاي جنايتكارانه دشمن نوشت   

واهد با ترور افراد مبارز و مخالف خود ضعف و ناتواني خود            خ  مياسالمي  
 ستمديده را مرعوب نمايد؛ اما اين هاي هي كند و تودينما را بپوشاند، قدرت

 انقالبي را مرعوب سازد و جلوي هاي هاقدامات زبونانه هرگز نتوانستند تود
 ها  آنپيشروي سيل خروشان انقالب را بگيرد؛ بلكه بر آتش و خشم و كينه              

  ».افزوده و خواهد افزود
شك سيل خروشان انقالب كساني را به صـفوف مقـدم مبـارزه              بي 
گونـه كـه    اند كه جاي خالي كامران را پر خواهند كرد؛ همان    ر  ميطبقاتي  

 خود به قول . جاي ديگر رفقاي جانباخته توسط رفقاي چون كامران پر شد         
عجز دشـمن در مقابلـه بـا        » دستاوردش باقي مي ماند    «چنيني او مرگ اين  

جانبـاختن كـامران فراخـوان قدرتمنـدي        . چنين روندي انكار ناپذير اسـت     
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 شورشگر، كارگران رزمنـده، دهقانـان فقيـر عـصيانگر و      هاي  هداست به تو  
همه روشنفكران انقالبي كه زندگي كامران را الگوي خود سـازند و در راه   

  . آن جان داد، بجنگندبه خاطرهمان آرماني كه كامران 
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  رفيق مجتبي سليماني
  )سربداران(
  

 زماني كه صـداي شـليك گلولـه و انفجـار            1360عصر ششم بهمن    
گـوش  ه رنجك از آن قسمت شهر كه مـشرف بـه جـاده طالقـاني اسـت بـ          نا

سيد و باغ نارنج انتهاي آمل صحنه حماسه آفرينـي رفقـاي سـربدار در               ر  مي
 اي هود؛ در گوشـ بـ  ميي با يورش قواي سـركوبگر جمهـوري اسـال     يرويارو

مـزدوران رژيـم بارهـا    . كـرد  ميديگر سنگري تك افتاده همچنان مقاومت   
سنگر هجوم برده، اما ناموفق و زخم خورده عقب نشـسته        براي تصرف اين    

در اين سنگر، كاك سهراب نشسته بود و در كنارش رفيـق شـاهپور        . بودند
هر دو غرق در خـون  ). امين ـ از رفقاي تشكيالت مسجد سليمان ( عالي پور

چنان بود كه موفق نشدند با ساير رفقـا      جراحات دست و پايشان آن    . بودند
پس، دالورانه تصميم گرفتند كه خط آتـشي        . نشيني كنند  عقببه باغ نارنج    

را براي پس زدن نيروي دشمن و ايجـاد فرصـت بـراي يـاران سربدارشـان                  
خونريزي مداوم . ايجاد كنند و تا آخرين گلوله خود را بر سر خصم ببارند         

شان نيـز رو بـه اتمـام نهـاده           رد و مهمات  ب  ميتوان سهراب و امين را تحليل       
نجام رفقـا در حالـت نزديـك بـه بيهوشـي بـه اسـارت مـزدوران                  سـرا . بود

رفيق امين كه در اثر اصابت تـركش نارنجـك   . ر آمدند د   ميجمهوري اسال 
ي خـود را از     يتفنگي يكي از دستانش از مچ قطع گشته و چشمانش نيز بينـا            

 .دست داده بود، در اثر شدت خونريزي در بيمارستان شهر جان باخت
مل ضربه سختي از سربداران خورده بود، همه       دشمن كه طي نبرد آ    

  وارتــرين شـكل ديوانـه  ه  و بغـض ضـدانقالبي خــود را بـ   يحتخـشم و نـارا  
هنـوز  . نمـايش گذاشـت   ه  ها و ضرب وشتم بر پيكر كاك سهراب ب         شكنجه

چيزي از دستگيري اين كمونيـست دليـر نگذشـته بـود كـه خـون سـرخش         
كـاك سـهراب ايـن    . تتـر سـاخ   درفش رزم طبقه كارگر جهاني را گلگون      

رزمنده جوان ارتش پرولتاريا در راه آرمان واالي جامعه نـوين و عـاري از               
  .ستم و استثمار جان باخت

 اي  ه در خـانواد   1341رفيق مجتبي سليماني، كـاك سـهراب بـسال          
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در دوران كودكي و نوجواني با فقر و        . دنيا آمد ه  ميانه حال در كرمانشان ب    
ود طعم شرايط نابسامان و متزلزل اقتـصادي را      آشنا شد و خ    ها  تودهفالكت  
 بزرگ شد كه هر روز در مقابل چشمش چندين          اي  هسهراب در محل  . چشيد

به همين خاطر خيلي زود اين سوال . پردندس ميتن در اثر فقر و اعتياد جان  
گزنده در مغزش مطرح گشت كه چرا؟ چرا بايد اين تمايزات طبقاتي و بي 

   باشد؟ وجود داشتهها يعدالت
 سياسـي بـود و در عـين حـال         جو خانواده و آشنايان سهراب نـسبتاً      

اوجگيري بحـران انقالبـي      همين موضوع باعث شد كه بعدها با      . كار محافظه
 كه ضرورت فعاليت انقالبي و ارائه يـك راه حـل           اي  هدر جامعه، يعني دور   

د، ركـ   مي انقالبي در برابر جنبش را هر عنصر صادق و آگاهي درك             واقعاً
ه  و پاي سـهراب بـ      به دست اطرافيان سهراب تالش زيادي براي زنجير زدن        

چـرا كـه روحيـه انقالبـي و اراده تزلـزل            . البته تالشـي نـاموفق    . كار بردند 
خصوصيات چشمگير سهراب خبر از تولد      . ناپذيري در او شكل گرفته بود     
كاك سهراب جـذب    . داد  مي ها  كمونيستسربازي جديد براي ارتش سرخ      

چنـد هنـوز درك نـازلي از علـم رهـايي          هر. ئولوژي پرولتري شده بود   ايد
  .طبقه كارگر داشت اما ديگر راه را يافته بود

گـروه   «او تحت تاثير چند رفيـق ديگـر كـه از اعـضا و وابـستگان      
لنينيسم آشنا شـد و   ـ  ماركسيزمبودند، با   » مبارزه در راه رهايي طبقه كارگر     

 سـال داشـت     16 زماني كه فقط     1357 سال    هوادار اين جريان در    به عنوان 
، يكي از شورشگران    57در روزهاي انقالبي    . فعاليت متشكلش راآغاز نمود   

جا حركتي و آتشي بود، سهراب در        هر. در محله فيض آباد كرمانشان بود     
زد و چنـان     قهر و كينه طبقاتي در چشمانش موج مي       . جا حضور داشت   آن

آوري در جـدال بـا مـزدوران        شگفت ايه  هخشيد كه صحن  ب  ميتواني به وي    
سـهراب پيـشتاز مبـارزه      . مـود ن  مـي مسلح و چماقداران رژيم سلطنتي خلـق        

قهرآميز براي تارومار كردن اوباش چماقـداري بـود كـه بـراي بـرهم زدن                
 فرسـتاده  ها نا و ارعاب مردم از سوي ساواك به خياب   اي  تودههاي   تظاهرات

اب توانـايي وي در فعـال       يك خـصوصيت برجـسته كـاك سـهر        . ندشد  مي
. طـرق گونـاگون در مبـارزه بـود        ه   در سـطوح مختلـف و بـ        هـا   تودهكردن  

ها و ظرفيت مبارزاتي وانقالبي كساني كه با وي به نحوي در  سهراب قابليت
وشيد اين قابليت و    ك  ميند را محك مي زد و آگاهانه        گرفت  ميارتباط قرار   
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شمار   تا باري از بارهاي بي گوناگون ماديت بخشد،هاي هظرفيت را در عرص
نحوي اين گفته رفيق مائو را      ه  كاك سهراب ب  . مبارزه انقالبي برداشته شود   

سـت و بـدون درگيـر شـدن         ها  تـوده انقـالب كـار      «:درك كرده بـود كـه     
  ».شايدگ مي وسيع زحمتكش، امر انقالب به پيش راه نهاي هتود

تي از   قدرتمنـد طبقـا    هـاي   هرفيق جوان ما كه خصوصيات و انگيـز       
ها پيش در وي نضج گرفته بود، طـي دوره كوتـاه فعاليـت كمونيـستي           سال

ز ا  مـي او د . گيـري صـحيح خـود را نـشان داد           جهـت  57اش بعد از انقالب     
 محروم و زحمتكش و تالش براي بردن آگاهي هاي ه تودمسايلپرداختن به 

هراب فعاليت كاك س. شان غافل نبود  و متشكل ساختنها آنطبقاتي به ميان  
ي هـا  كمونيـست آموزي وابسته به اتحاديـه     در اين دوره، از تشكيالت دانش     

ايران كه ستاد نام داشت تا كار تبليغي و توزيـع نـشريه حقيقـت تـا ايجـاد                   
. گرفـت   مـي امكانات نوين مالي و پوششي براي بخـش كـارگري را در بـر               

. فـت  كمونيـست ارتقـا يا    اي  ه به مقام يك انقالبي حرف     سريعاًكاك سهراب   
الهـي زبـانزد     سازش ناپذيري وي در مقابل حكام نـوين و مـزدوران حـزب            

 58همگان بود و همين مسئله باعث شد كه بارها توسط افراد كميته در سال 
 دستگير شود و البته هر بار بعد از آزاد شدن آنچنان با اراده و قدرت                59و  

اعات تلـف  خواست سـ  رد كه گويي ميب ميبيشتري نبرد طبقاتي را به پيش       
  .شده در زندان را جبران نمايد

كاك سهراب بعد از پايان گرفتن مسئوليتش در كميته رهبري ستاد        
ها رفت و مـشغول بـه        ، به يكي از كوره پزخانه     1359در كرمانشان در سال     

 نگذشته بود كه همگي كارگران را عليه شرايط       اي  ههنوز چند هفت  . كار شد 
كـاك  .  شوراند و كار به دادگـاه كـشيد  طاقت فرساي كار و استثمار شديد     

 محـروم و بـراي بـردن        هـاي   هسهراب در اين تالش عملي براي رهبري تود       
آگاهي انقالبي به ميان يك مبارزه خودجوش حق طلبانه بر تجارب خويش            

 تحتاني و نقـش عناصـر پيـشرو    هاي  هافزود و ديد روشنتري از ظرفيت تود      
  . آوردبه دست اقتصادي طبقه كارگر و محدوده و ظرفيت يك جنبش

 كـاك سـهراب چنـد روزي بـراي معالجـه عـازم            1359اواخر سال   
هـاي اشـغالي     هـا را در يكـي از خوابگـاه         طـي ايـن مـدت شـب       . تهران شـد  

ذرانـد و بـا شـور و شـوق و خـوش بينـي               گ  مـي دانشجويان در خيابان ويال     
هــا و   گــروهدانــشجوييانقالبــي بــه بحــث و مجادلــه بــا اعــضا و هــواداران 



 190  قسم به خونتان رفيقان

بـه  در همين روزها بـود كـه چمـاق          . رداختپ  مي 3ي عمدتا خط    ها  ناازمس
هـاي اشـغالي را آغـاز        الهي و افراد كميته هجـوم بـه خوابگـاه          ان حزب دست

روز خوابگاه هفت طبقه خيابان ويال بدون شك خاطره          ساكنين آن . كردند
فردي كه به كاله آبي مشهور شد را فراموش نكرده انـد و از خـاطر نبـرده         

اهللا و پاسداران كميته را كه بـا سـر و روي خـونين               د چهره درمانده حزب   ان
كـاله آبـي،     «:اليدنـد ن  ميمدند و زير لب     آ  ميتلوتلوخوران از پله ها پائين      

در پـاگرد   . و كاله آبي كسي جز كاك سهراب نبود       » كاله آبي را بگيريد   
 حتـا ي كه پلكان طبقه اول با چماقي گران راه را بر مزدوران بسته بود طور        

 درسـت همـان  . ردنـد ك مـي  و چاقو و زنجير را پيـدا ن 3فرصت استفاده از ژ  
، چماقـداران سـلطنتي را بـه    57 بهمـن  22طور كه در روزهاي قبل از قيـام     

سرانجام كاله آبي همراه با جمـع دانـشجويان از   . ساندر ميشان  سزاي اعمال 
اد شد و مزدوران  ها پائين آمد و شب را در كميته گذراند و فردايش آز            پله

 كـاله آبـي   به دنبـال  خوابگاه ويال هاي هرژيم هنوز داشتند در سوراخ و سنب    
ها خطور نكرد كه كاله آبي ممكن است كـاله   به ذهن اين احمق   . شتندگ  مي

روز  حـال سـاكنان آن   هـر ه ب.  گذاشته باشدها آنرا از سر برداشته و به سر        
ب قرار گرفته و از جسارتش شدت تحت تاثير كاك سهراه خوابگاه ويال، ب

  .ها آموختند درس
او . ، سهراب يك لحظه آرام نداشت     1360در روزهاي توفاني بهار     
اشـت  د مياهللا برپا  هاي را عليه حزب   تظاهرات در سطح شهر كرمانشان مرتباً    

سهراب بود كه با بسيج     . چشاند ن مزدوران هار طعم قهر انقالبي را مي       اي  هو ب 
ا در ميـدان شـهناز يـا        ر   ميب منفـور جمهـوري اسـال      جوانان شهر دفتر حز   

  .مجاهدين به آتش كشيد
با براه افتادن بحث بر سر برپايي مبارزه مسلحانه و طرح سـربداران             

ي ايـران، كــاك ســهراب در ســنگر  هــا كمونيــستدرون صـفوف اتحاديــه  
سنگري كه بر فرازش پرچم پرولتارياي انقالبي در مقابله         . سربداران ايستاد 

كـاك سـهراب كـه بـه     . م به اهتزاز در آمده بود زم و رويزيوني  زورتونيبا اپ 
 را تلـف    اي  هحساس بودن شرايط و عاجل بـودن وظـايف آگـاه بـود، لحظـ              

تا زماني كه به جنگل اعزام نـشده بـود در ميـان افـراد مـستعد و                  . ردك  مين
وشيد آنان را براي شركت در  ك  ميرداخت و   پ  ميمطمئن به تبليغ سربداران     

، بـه  1360سـهراب اوايـل مهرمـاه    .  تحـت ايـن پـرچم متـشكل سـازد     نبـرد 
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جـا بـه كمـپ بـاال پيوسـت و تحـت        در آن. هاي اطراف آمـل رفـت      جنگل
مسئوليت كاك محمد ـ رفيق رسول محمدي ـ و در كنار رفقاي چون احمد 

او بـراي انجـام دشـوارترين    . سينا و بهناد گوگوشـويلي بـه نبـرد پرداخـت       
قابليـت و ظرفيـت     . ين شرايط همواره پيشقدم بـود     تر ها در سخت   ماموريت

گسترده انقالبي اين كمونيست آگاه و پرشور طي دوره كوتاه، اما فـشرده             
 سـال  19كاك سهراب در اين زمان فقـط    . و پربار نبرد مسلحانه شكوفا شد     

داشت، اما گويي خصوصياتش فشرده دهها سال نبرد طبقاتي بود و براستي         
ه كارگر از نظام ستم و اسـتثمار آميختـه بـا آگـاهي     كه قاطعيت و كينه طبق    

چهره بشاش و چـشمان درخـشان      . كمونيستي از وي پوالدي آبديده ساخت     
 1360وي در كنار چهره ديگر رفقاي سربداري كه پنجم و ششم بهمن مـاه          

در گوشه و كنار آمل جنگيدند از ذهن مـردم قهرمـان و مقـاوم ايـن شـهر                   
ها را از نزديـك      ك سهراب و كاك سهراب    ه كا ك  ميمرد. پاك نشده است  

چـرا  . تر يافتنـد   ترين كسان خود، نزديك    ناختند، اما او را از نزديك     ش  مين
 از زنجيـر سـتم و   هـا  تـوده كه او جنگاور كمونيستي بود كه پـرچم رهـايي     

چرا كه تفنگ كاك سهراب و سنگر وي بـراي          .  داشت به دست استثمار را   
شان بود و كارگران و زحمتكـشان در         يمردم مظهر آرمان و آرزوهاي واال     

رزم سربداران چراغ راهنماي تشكل، آگاهي و جنگ انقالبي عليه دشـمنان            
اد كه در راه ب ميياد رفيق مجتبي سليماني گرا. ردندك ميطبقاتي را مشاهده 

  .تر شدن اين چراغ جان باخت فروزان
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  )حيدر-وسفي (دييرفيق محمد پو
  )سربداران(
  

دراسيون احياء در انگلستان قبل از انقالب، از اعضاي         از فعالين كنف  
برجــسته اتحاديــه و ســازماندهان جنــبش كــارگري در اهــواز، از مــسئولين 
تشكيالت شـهر اهـواز، از مـسئولين نظـامي در جنگـل، از اعـضاي رهبـري            

 . سازمان پس از شوراي چهارم
 در يك خانواده پرجمعيت كارگري در اهواز        1332محمد در سال    

پس از كسب ديـپلم و  . دوران نوجواني با ادبيات چپ آشنا شد    . دنيا آمد به  
گذراندن سربازي مدتي به كار مشغول شد و سپس براي ادامـه تحـصيل بـه               

 57در پائيز   . انگلستان رفت و به يكي از فعالين كنفدراسيون احياء بدل شد          
ن  كنفدراسـيو  26در كنگـره    » بيرمنگام «به نمايندگي از طرف دانشجويان    

ران بازگشت و در ميان كارگران به فعاليـت    اي  هاحياء شركت كرد و سپس ب     
پرداخت و نقش فعالي در سازماندهي اعتصابات و اعتراضات كارگري بـر            

پــس از فعاليـت در كميتـه كــارگري سـازمان در اهـواز بــه     . عهـده گرفـت  
ي ها فعاليت دوبار به دليل   60تا قبل از خرداد     . عضويت كميته شهر در آمد    
وي همراه با سهيل سهيلي نقش فعالي در انتقال         . انقالبي دستگير و آزاد شد    

در . سالح و مهمات براي قيـام سـربداران از جنـوب بـه تهـران ايفـاء كـرد        
عليـرغم اينكـه در   . جنگل معاونت نظامي گـروه بهنـام را بـر عهـده داشـت             

ا از جريان قيام آمل دوبار زخم عميق برداشت، توانست همراه با ديگر رفقـ          
. پوئيد در شوراي چهارم سازمان شركت فعال داشت. شهر عقب نشيني كند

اي كه بعد از شورا به سازمان وارد شـد، بـه عـضويت رهبـري              پس از ضربه  
 راهي  1363سازمان درآمد و به عنوان عضو كميته سياسي سازمان در سال            

 64سال بعد به تهران بازگشت، در جريان ضربه سال           او يك . كردستان شد 
  . در تهران اعدام شد1366دستگير و در فررودين 
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   پوريرفيق محمود گرگ
  )سربداران(
  

وى در خانواده .  در خرمشهر متولد شد  1331رفيق محمود در سال     
لم براى ادامه تحصيل عازم آمريكا پاز اخذ دي بعد . مرفه پرورش يافت نسبتاً
نا شد و مشتاقانه به     او به مجرد ورود به آمريكا با جنبش دانشجويي آش          .شد

ران باز گشت در آن زمان      اي  ه ب 57در طول انقالب    . فعاليت سياسى پرداخت  
ى ايران در مبارزه ها كمونيستكه مصادف بود با انشعاب در درون اتحاديه  

دو خط جارى آن زمان شركت جست و از خط مشى انقالبـى بـه دفـاع بـر                   
ا تهديد بـه دسـتگيرى و   ه در طى فعاليت پر شور او در خرمشهر بار . خاست

رفيق صادق پر .  فعاليت انقالبى به زندان افتادبه خاطرو يك بار . زندان شد
 شـد  مـي شور انه در جنبش خلق عـرب كـه توسـط مـدنى خـائن سـركوب             

زمـان در   او بـه رهنمـود تـشكيالت و تحـت تـاثير آن         . شركت فعال داشت  
 گرامـى   يادش . جنگ عراق و ايران شركت جست و در جنگ جان باخت          

 !باد
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  منصور قماشيرفيق 
  )سربداران(
  

از زندان مخوف اوين و قتل عـام   آن دسته از مبارزين در بندي كه
ان بـدر بردنـد و      جـ   مياسال زندانيان سياسي توسط رژيم ارتجاعي جمهوري     

رنـد  ب مـي كمونيستي نام  آزاد شدند، همگي با احترام و ستايش از انقالبيون
ي كـه   هـا   كمونيـست . ژيم دستگير شده بودند    توسط عمال ر   64كه در سال    

مبارزاتي  روحيه انقالبي نويني را به زندان منتقل كردند، محرك موج نوين
 .كردند در اوين شدند و زندان را به سنگر درخشان نبرد تبديل

از مـسئولين اتحاديـه     (ي چون خليفه مرداني، منصور قماشـي        يرفقا
از رهبـران جنـاح انقالبـي        (و داريـوش كائيـد پـور      ) ي ايـران  ها  كمونيست

 هنگام بازگشت از كردستان     1365سازمان رزمندگان كه در فروردين سال       
)  اعدام شد1367به اسارت دشمن درآمد و در قتل عام زندانيان سياسي در        

 . آن دوران بودندهاي هترين و شاخص ترين چهر از برجسته
مي آنان هرگز در مقابـل صـالبت و هيبـت ظـاهري مـرتجعين اسـال         

مرعوب نشدند؛ دشمن را به مصاف طلبيدند؛ و در آخـرين نبـرد و در اوج                
هنگاميكه آسمان را پوشـشي از       « : مائو تسه دون     به قول سلطه شوم ارتجاع    

 مـوقتي  اي هن فقـط پديـد  ايـ  هابرهاي تيره فراگرفته بود، ياد آور شـدند كـ      
ده است، ظلمت و تاريكي بزودي وداع خواهد گفت و سپيده صبحگاهي مژ

  ».ورود خواهد داد
آنان در نبردي از جان مايه گرفته و با اتكاء به آگاهي كمونيـستي،     

مبارزات . ا نشان دادندر  ميسياسي جمهوري اسالـ  ورشكستگي ايدئولوژيك
 كمـونيزم  پيروزي اسالم بـر      هاي  هر عربد ب  مياين رفقا در زندان ضربه محك     

 كسي مغلوب؛ چه كسي     وارد آورد و نشان داد كه چه كسي فاتح است چه          
سر رسيده و بايد به زباله دان تاريخ برود و چه كـسي آينـده را   ه  اش ب  دوره

  .صاحب است
هاي فرومايه نظـام، زنـدانبانان و بازجوهـاي          فيلسوفان و ايدئولوگ  

ذعـان  آ  مي به ورشكستگي ايدئولوژي اسال     و علناً  جنايتكار كه امروزه رسماً   
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 ارتجاعي ديگـر وصـله و       هاي  هرفان و فلسف  نند آنرا با ع   ك  ميدارند و تالش    
هاي خود  ها و بيدادگاه گاه پينه كنند و به خورد مردم دهند، قبال در شكنجه        

ي انقالبي شكست خورده بودند و محكوم به سـرنگوني          ها  كمونيستتوسط  
امروزه زمان اجـراي ايـن حكـم توسـط پرولتاريـا و خلـق فـرا          . شده بودند 
  .رسيده است

ون كمونيستي كه با خون سرخ خويش ايـن حكـم را            يكي از انقالبي  
او كـه در كـوران مبـارزات طبقـاتي         . امضاء كرد رفيق منصور قماشي بود     
 در مبارزات درون زندان اوين اي هكنند آبديده و آگاه شده بود، نقش تعيين

  . ايفاء كرد65 ـ 64طي سالهاي 
***  

. ا آمـد دنيـ ه  فقيـر در آمـل بـ   اي ه در خـانواد 1333منصور در سال   
پدرش از زحمتكشاني بود كه در جواني در تالش معاش از انزلـي بـه آمـل               

تـا  .  بـه خانـه ديگـر   يهـا  نامهاجرت كرد؛ از شغلي به شغلي ديگـر و از خـ     
او .  آشـپز كـار كنـد   بـه عنـوان   سرانجام توانست در هتل بنياد پهلوي آمـل         

. انـد چرخ  كوچك، زندگي خـود را مـي       يها   هنابعدها با دائر كردن قهوه خ     
تـا زمـاني    . زندگي او، سراسر دست و پنجه نرم كردن با فقر و فالكت بود            

 از داشـتن يـك   حتـا اش   نيـاورده بـود، خـانواده     به دسـت  كه منصور شغلي    
 خـانواده   به همراه خانواده منصور   . مسكن ساده و مناسب محروم مانده بود      

والني در هاي ط سال) كه دختر خاله منصور بود(رفيق جانباخته فرشته ازلي 
آنان اگر چه فقيـر بودنـد امـا از    . ندكرد مي زندگي    محقر مشتركاً  يها   هناخ

. عزت نفس برخوردار بودند و حاضر نبودند در مقابل كسي سر خـم كننـد    
 امـا اميـدش را بـه تغييـر اوضـاع از      شد ميي زيادي را متحمل  ها  يپدر سخت 
اميـد و  ( خـانواده   انقالبي فرزنـدان يها  فعاليت و   57انقالب  . داد  ميدست ن 

  .به وي شور و هيجان بخشيد) منصور و فرشته
خانـه  . كلـي دگرگـون شـد     ه  با شروع قيام سربداران زندگي پدر بـ       

او از نزديـك    . محقر او به يكي از مقرهاي تداركاتي سربداران تبديل شـد          
با رهبران و جنگندگان قيام سربداران آشنا شـد و از روحيـه انقالبـي آنـان                

پـدر  .  در حد توانش به مبارزه مسلحانه سربداران ياري رساندالهام گرفت و  
رزوهاي تحقق نيافته زحمتكـشان را در پيـروزي ايـن قيـام انقالبـي               آ  ميتما
. ياري رفقا شتافته پس از شكست قيام پنج بهمن، او بدون هراس ب. يدد مي
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 رقـرار بـود و تمـام نقـاط شـديداً          ب  ميدر شرايطي كه در شهر حكومت نظـا       
، او براي برخي رفقا كه در شهر مانـده          شد  ميزدوران رژيم كنترل    توسط م 

  .بودند پوشش ايجاد كرد و به آنان كمك نمود كه از شهر خارج شوند
خـون غلتيـدن    ه  او بـ  . پدر، شكـست قيـام را نتوانـست تحمـل كنـد           

ي چون احمد سينا و بهناد گوگوشويلي كه مانند فرزند برايش عزيـز             يرفقا
يد و منصور و دستگيري فرشته را تاب نياورد و پس از بودند و دوري از ام   

. فقاي سربدار را متاثر كردر ميخبر مرگ او تما   . مدت كوتاهي جان سپرد   
، سربداران در جنگل، گرد آتش، مراسم 61هاي ارديبهشت  در يكي از شب   

ياد بودي براي اين پدر مبارز برگزار كردند و زندگي پر رنج و تالش او را 
  .تنداشد  ميگرا

وي از همــان . دوران كـودكي منــصور بــا فقــر و رنــج همــراه بــود 
منـصور بـا   . نوجواني مجبـور بـود بـراي تـامين معـاش خـانواده كـار كنـد               

 ديـپلم گرفـت و   53مشكالت بسيار تحصيالت خود را ادامه داد و در سـال          
كار مشغول ه  سپاهي ترويج ب به عنوان مدت دو سال در روستاهاي گيالن       ه  ب

ن دوران تجارب اجتماعي بسيار كسب نمود، با اقـشار و طبقـات     طي اي . شد
  .مختلف از نزديك آشنا شد و شناختش از جامعه باال رفت

نوجواني و جواني منصور در دوراني گذشت كه با رشد و گسترش 
آرمانخواهي و انقالبيگري، فداكاري و از خودگذشتگي و روحيـه خـدمت        

 منصور از اين دوران بـسيار تـاثير         .شد  ميبه خلق در ميان جوانان، مشخص       
 كـسب  بـه دنبـال  او مشتاقانه ماننـد اغلـب جوانـان همـدوره خـود،          . گرفت

بــا شــور و ولـع ادبيــات مترقــي و اشــعار انقالبــي را  . آگـاهي انقالبــي بــود 
منـصور كـسي نبـود كـه كنـار مـوج بنـشيند              . ردكـ   مـي واند و پخش    خ  مي

 از مـوجي بـه مـوجي ديگـر          پرد و س  مياو خود را به موج      . گر باشد  ونظاره
  .مدآ ميتر و مبارزتر بيرون  آگاه

ما متعلـق بـه نـسلي        «:گونه جمعبندي كرد   ناي  هاو بعدها از آن دور    
بوديم كه مرگ تختي، موجب بيداري مان شد؛ مرگ صـمد بهرنگـي ضـد               

  ».مان نمود مان كرد و مرگ خسرو گلسرخي فعال رژيم
تالش كرد بـسياري از     منصور از اين الگوهاي مبارزاتي آموخت و        

او تحت تاثير مرگ تختـي     . خصوصيات آنان را در زندگي خود پياده كند       
ــه ورزش كــشتي روي آورد ــرد و حفــظ  . ب ــه نب ــت روحي در ورزش، تقوي
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و بر اين باور بود كه قهرمان واقعي كسي اسـت كـه بـه        . يدد  ميانضباط را   
او در صمد . كندكه از صاحبان زر و زور اطاعت  ناي  همردم وفادار باشد، ن

بهرنگــي، خــدمت بــه خلــق و تــالش خــستگي ناپــذير بــراي آگــاه نمــودن 
م انقالبـي و  زو در گلـسرخي، رمـانتي     . يـد د  مـي ترين اقشار جامعه را      تحتاني

  .سازش ناپذيري با دشمن و وفا به عهد و پيمان با خلق
گيـري يـك جنـبش انقالبـي در ميـان             مصادف بود با شكل    52سال  

در . ها تن توسـط سـاواك شـد         كه منجر به دستگيري ده      آمل آموزان  دانش
مهمتـر از آن،    . تر شده و به افراد جدي تـري نيـاز بـود            نتيجه، مبارزه جدي  

هـاي مبـارزاتي     تري حول اهداف و راه و روش       تر و گسترده   ت عميق سواال
ن ايـ  هي بـ يي چون منصور در جريان تالش بـراي پاسـخگو   يرفقا. مطرح شد 

هـاي بعـد منـصور بـا      طي آن دوران و سـال   . خته شدند دوران ساخته و پردا   
مبـــارزات مهـــم رفيـــق مـــائو تـــسه دون عليـــه . آشـــنا شـــد ماركـــسيزم
آميـز خروشـچف و     نقـد راه مـسالمت    بـه ويـژه   هاي شـوروي     رويزيونيست

هـاي   اش يعني حزب توده را شناخت؛ با محدوديت    شركاء و نوكران وطني   
كـه   (3ز پيروان محكـم خـط   مشي چريكي روبرو شد؛ و سرانجام به يكي ا       

 كـشوري سوسـيال   بـه عنـوان  اش مخالفت با شوروي رويزيونيستي   مشخصه
او فهميـد كـه     . تبديل گـشت  ) امپرياليستي و مرزبندي با مشي چريكي بود      

زخم چركين شرايط اجتماعي، هيچگاه بـا داروهـاي تـسكين دهنـده التيـام               
ل توسط يك انقالب جراحي راديكا: نيافته و عالج آن تنها يك وسيله دارد  

  .اي تودهمسلحانه 
 زماني كه به سربازي رفته بود، تمـاس خـود       حتاها،   او طي اين سال   

 حفظ كرد و مشتاقانه به مطالعه و پخش آثـار  دانشجوييرا با محافل انقالبي    
منـصور ارزش روشـنفكران انقالبـي را        . زير زميني ماركسيـستي پرداخـت     

 آنان براي افزايش آگـاهي   توانايياز  رد  ك  ميحداكثر تالش   ه  فهميد و ب   مي
  .طبقاتي خود و اطرافيانش استفاده كند
 كارگر به استخدام كارخانـه      به عنوان بعد از پايان سربازي، منصور      

نوبنياد چوكا در گيالن درآمـد و از طـرف كارخانـه بـراي كـارآموزي بـه         
ايـن دوران مـصادف بـود بـا         .  اراك فرسـتاده شـد     اي  همركز آموزش حرف  

.  گسترده عليـه رژيـم شـاه   اي تودهيري انقالب و براه افتادن مبارزات     اوجگ
 ديگر از كارآموزان، اولـين تظـاهرات        اي  ه منصور به همراه عد    57تابستان  
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  .سياسي را در اراك سازمان داد
.  مختلـف بـود    هـاي   ه براي او، سال كـسب تجربـه در حيطـ          57سال  

هـاي   دادن تظـاهرات  انمنصور در جريان تبليغ و پخش آثار انقالبـي، سـازم        
مختلف، شركت در نبردهاي خونين خياباني، اشـغال كارخانـه هـا، دفـاع از       

 متشكل انقالبـي آبديـده شـد و بـه           يها  فعاليتمبارزات دهقانان و گسترش     
در همـين دوره، وي از طريـق        . يك فعال كمونيست با تجربـه بـدل گـشت         

ي ايران آشنا شد    ها كمونيسترد با اتحاديه    ك  ميمحفلي كه در آمل فعاليت      
مثابه يك كـارگر كمونيـست بـه عـضويت آن در            ه   ب 58و در تابستان سال     

  .آمد
 در بخـش كـارگري اتحاديـه در         57 بهمـن    22رفيق منصور پس از     

اما به عنوان يك كارگر مبارز هرگز افق ديدش     . گيالن به فعاليت پرداخت   
در زنـدگي   را به چارچوب كارخانه محصور نكرد، بلكه براي شركت فعال           

سياسي كوشش نمود و ديگر كارگران را نيز بـا چنـين ديـدگاهي پـرورش      
هـاي شـبانه روزي انقالبـي و        كارگران كارخانه چوكا به خـاطر تـالش       . داد

 نماينـده  به عنـوان  دريغ به انقالب و منافع كارگران، منصور را          وفاداري بي 
ي و منـصور نقـش فعـالي در رهبــر   . خـود در شـوراي كارخانـه برگزيدنــد   

 استان  هاي  هسازمان دادن مبارزات كارگران كارخانه چوكا و ديگر كارخان        
 و بـه يـاري       ∗∗∗∗ي چـون بهـزاد گـيالن      ياو همـراه بـا رفقـا      . گيالن ايفاء كرد  

كارگران انقالبي ديگر توانست اتحاديه شوراهاي كارگران گيالن را بنيـان           
هاي شـرح مبـارزات كـارگران كارخانـه چوكـا و اتحاديـه شـورا              . (گذارد

                                                      

در آلمـان و    ) احيـاء (رفيق بهزاد از اعضاي فعال كنفدراسيون دانـشجويان ايرانـي            ∗
ايـران نقـش فعـالي در     هاي ايران بود كه پس از بازگشت به   عضو اتحاديه كمونيست  
او از شـركت كننـدگان در     . كارگران بيكار رشت ايفاء نمود    سازمان دادن مبارزات    

پس از ضربه سراسري تيرماه سال   . شد  قيام سربداران بود و در جريان آن قيام زخمي        
در .  دشمن به اتحاديه، رفيق بهزاد نقش فعـالي در بازسـازي سـازمان ايفـاء كـرد                 61

د مبارزه مـسلحانه بـه   ، او به خاطر اجراي ماموريتي براي آغاز مجد61بهمن ماه سال  
اي كه جزئياتش هنوز روشن نيست، رفيق بهـزاد    به علت حادثه  . جنگلهاي آمل رفت  

) اهل سنندج كه از جسور ترين رفقاي سربدار بود        (به همراه رفيق عبداهللا ميرآويسي      
هاي وحشيانه دشمن حتـا از ذكـر نـام خـود خـودداري        آنان زير شكنجه  . اسير شدند 

، 62در فـروردين سـال   . اد اين دو رفيق زير شكنجه جان باختندبه احتمال زي  . كردند
   .رژيم خبر اعدام دو تن از اعضاي سربداران را اعالم نمود
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  .)كارگران گيالن در نشريه حقيقت دوره اول منعكس است
با شروع جنگ ايران و عراق و غلبه خـط اپورتونيـستي راسـت بـر       
سازمان، رفقاي چون منصور و بهزاد به مخالفت با سياست سازمان در قبـال              

 آنكه، تشكيالت گيالن در همـين دوره ضـربه     به ويژه . اين جنگ پرداختند  
 اي  ه نفـر  9 از رفقاي تشكيالت گيالن بخشي از گروه         تعدادي. سختي خورد 

بودند كه هنگام اعزام به آبادان توسط ارتش عراق دستگير شـدند و اكثـر               
رفقاي چون منصور . هاي رژيم ارتجاعي عراق جان باختند آنان در اسارتگاه
هاي شبانه روزي سعي كردنـد جـاي خـالي آن رفقـا را پـر               و بهزاد با تالش   
    .ت گيالن را سرپا نگه دارندكنند و تشكيال
هاي سياسي، اوضاع     و حادتر شدن درگيري    60 با فرارسيدن بهار       
و اين همزمان بود بـا      . سمت يك تعيين تكليف جدي تكامل يافت      ه  جامعه ب 

. آغاز گسست از خط اپورتونيستي راست كـه بـر سـازمان غلبـه يافتـه بـود         
برخي اين تـوان    . زند حك مي  م شرايط جديد و توفاني، انقالبيون را مجدداً      

 ينند كه بتوانند در نبردهاي تعيين كننده شركت كنند و بنا        ب  ميرا در خود ن   
وند و شـ  مـي اما برخي ديگر در چنـين شـرايطي شـكوفا    . زنند اين جا مي   بر

همواره خـط انقالبـي، راه را بـراي         . ودش  ميانرژي انقالبي شان صد چندان      
  .شايدگ مي ي و تكامل پيشروترين افراديشكوفا

طرح قيـام مـسلحانه عليـه رژيـم جمهـوري اسـالمي، شـور و شـوق              
او فعاالنه در تدارك اين قيـام شـركت         . ي چون منصور را برانگيخت    يرفقا

 توانست مي در شهر انزلي بود و ديگر ناي همنصور چهره شناخته شد. جست
ان او به صفوف جنگندگان قيام سـربدار . در آنجا به فعاليت خود ادامه دهد      

ي بود كـه  ياو از جمله كارگران مبارز و پيشرو. هاي آمل پيوست  در جنگل 
 مائوتسه دون ضروري است به صفوف جنـگ انقالبـي بپيوندنـد تـا               به قول 

  .خصلت پرولتري جنگ را تقويت كنند
 محلي بـودن و لـونرفتن در محـيط آمـل مـسئوليت              به دليل منصور  

گرفـت و خـدمات تعيـين    ارتباط بين تشكيالت جنگل و شـهر را بـر عهـده        
او در آن دوران بـه زنـدگي پـر    .  بـه امـر تـدارك آن قيـام نمـود         اي  هكنند
اما كدام خطر است كه در برابر چشم انـداز يـك            .  قدم گذاشت  اي  همخاطر

ي از كـوره  ياو بارها، مجبور بـود شـبانه و بـه تنهـا    . قيام انقالبي رنگ نبازد 
من را پشت سر گـذارد تـا       هاي بازرسي دش   هاي جنگلي عبور كند، پست     راه
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ي هـا  يچند بار با گـشت . ارتباط بين تشكيالت جنگل و شهر را فعال نگهدارد    
. دشمن برخورد كرد اما توانست فريب شان دهد و از چنگشان خالص شود 

هاي خود را با اتكاء   هراس، ماموريتاي هاو با از خود گذشتگي و بدون ذر
 رفيـق   به همـراه  منصور  . ردب  ميبه برخي جوانان روستاهاي اطراف به پيش        

شـمن و   د  مي مقرات نظا  شناسايينقش فعالي در    ) عباس درخشان  غالم(مراد  
  .هاي انتقال قواي سربداران به آمل ايفاء نمود راه

 آبان كه منجر بـه شكـست   22منصور با شركت در درگيري نظامي   
 نفره دشمن شد، تهور و شجاعت در جنـگ انقالبـي            2000مفتضحانه قواي   

    .ا آموخت و آبديده شدر
با محاصره مناطق جنگلي توسـط دشـمن، شـرايط بـراي سـربداران              

.  آمـد  بـه وجـود   تر شد و مشكالت زيادي در پيشبرد امور تداركاتي           سخت
هاي شبانه روزي و پيگير رفقاي چـون منـصور امكـان حـل آن           بدون تالش 

 هـاي   همنصور ياري رسـان رفقـا در انتقـال و پخـش اطالعيـ             . مشكالت نبود 
  .سربداران در آمل، جمع آوري كمك مالي و تهيه امور تداركاتي بود

به خون غلتيدن هر رفيق در نبرد و دستگيري برخي ديگر، تنها بـر              
او كـه طبـع شـعر      . فـزود آ  مـي اراده و عزم انقالبي و كينه طبقاتي منـصور          

 خش جمع يارانش در شبهاي سردب مي انقالبي، گرهاي هداشت با اشعار و تران 
او در رثاي رفقاي شهيد شـعر و ترانـه   .  در جنگل بود60و طوالني زمستان    

شـان را بـه انـرژي تبـديل          اندوه سـربداران را بـه خـشم و شـادي          . رودس  مي
  .مودن مي

، منـصور همـراه بـا       60نيمه شب سرد و يخبندان چهارم بهمـن مـاه           
 رفقاي چون مراد، رحمت چمن سرا، اميد قماشي و برخي رفقاي ديگـر در          

هــاي جــاده كمربنــدي آمــل ـ بابــل منتظــر رســيدن قــواي     يكــي از مــسيل
. فضا پر شور و سرشـار از هيجـان و اضـطراب بـود           . ربداران بودند س  مينظا

 مشكالت راه، زماني به محل رسيدند كه پاسي از شـب گذشـته   به دليلرفقا  
خطـرات زيـادي قـواي      . بود و امكان آغاز نبرد در آن شب وجود نداشـت          

گيري سريع و قاطع بـراي عقـب        نياز به تصميم  . ردك  ميرا تهديد   سربداران  
انــداختن نبــرد و مهمتــر از آن ارائــه راه حلــي بــراي بيــرون آمــدن از آن  

نياز به داوطلباني بود كـه بتواننـد بـر آن مـشكالت             . وضعيت خطرناك بود  
منصور جزء رفقاي بود كه با ابتكار عمل توانستند مكاني بـراي            . فائق آيند 
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  .ربدار پيدا كنند و خطر را رفع كنندس مي شدن قواي نظامخفي
شب پنجم بهمن ماه، منصور نقش فعالي در انتقال و اسـتقرار قـواي             

او راهنماي محلي تيم قـادي محلـه       . سربداران در مناطق مختلف شهر داشت     
اش تصرف انجمن اسالمي و محاصـره و ضـربه زدن بـه مقـر          بود كه وظيفه  
در جريـان نبـرد تـيم قـادي محلـه،           . داران آمل بـود   پاه پاس س  ميروابط عمو 

. تعدادي از قواي دشمن نابود شدند و ماشين گشت سپاه به آتش كشيده شد
پس از اتمام عمليات رفقاي تيم با كمك منصور بـه محلـه رضـوانيه منتقـل           

منصور به دليل محاصره محله رضـوانيه نتوانـست خـود را بـه ديگـر       . شدند
رد كـه چـرا تـالش       كـ   مـي ا از اين مسئله اظهار تاسـف        او بعده . رفقا برساند 

 تا آخرين لحظـه بـا       ها  آني  به پا  كافي نكرده تا خود را به رفقا برساند و پا         
    .دشمن بجنگد

پس از شكست قيام، منصور با كمك افرادي چون پدرش به برخي            
سـالمت از محاصـره خـارج       ه  رفقا كه در شهر مانده بودند ياري رساند تا بـ          

كست قيام و از دسـت رفـتن شـمار زيـادي از رهبـران، كادرهـا و                ش. شوند
بهترين رفقاي كمونيـست، خـود آزمـون ديگـري بـراي رفقـاي باقيمانـده                 

 بر خطاهاي كه به شكـست آن قيـام منجـر            اي  هپار. شد  ميسازمان محسوب   
تند تا اشتباه بـودن مبـارزه مـسلحانه انقالبـي را نتيجـه      گذاش  ميشد، انگشت   

 كامالً اي  هابل، رفقاي مثل منصور خطاهاي آن قيام را از زاوي         در مق . بگيرند
نـد بايـد ببينـيم چـه        گفت  مـي آنـان   . نـد داد  مـي متفاوت مورد بررسـي قـرار       

نگرش اول بـه معنـاي      . اشتباهاتي كرديم كه نتوانستيم بهتر با دشمن بجنگيم       
رها كردن امر انقالب و انقالبيگـري بـود و دومـي، بـه معنـاي ادامـه راه و              

  .ظ دستاوردهاي انقالبي قيام سربدارانحف
 بدون جمعبندي از داليل شكست قيام آمـل، امكـان ادامـه راه              قطعاً

 زماني كه اقليت اپورتونيست سازمان آشكارا مبارزه مسلحانه         به ويژه نبود؛  
انقالبي را مورد حمله قرار داده و بخشهاي از اكثريـت سـازمان نيـز دچـار                 

  .تزلزالت جدي شده بودند
هـاي   رفيق منصور جزء رفقاي بود كه نقش فعـالي در جمعبنـدي              

اوليه كه در جنگل صورت گرفت، ايفاء نمود و بر ادامـه مبـارزه مـسلحانه                
 جاي خـالي  كرد ميدر اين دوران منصور آگاهانه تالش . انقالبي پاي فشرد 

ر تـامين  د مـي منصور پس از قيام آمـل نقـش مه   . رفقاي جانباخته را پر كند    
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.  داشـت  اي  توده تداركاتي نيروهاي جنگل و سازماندهي ارتباطات        نيازهاي
 به همـت و جـسارت رفقـاي چـون           61 خرداد   13شمن در   د  ميمحاصره نظا 

ا پ  ميمنصور درهم شكسته شد و مزدوران رژيم با دادن چندين كشته و زخ           
  .به فرار گذاشتند

 كـه موجـب از هـم پاشـيدن        61ضربه سراسري دشمن در تيـر مـاه         
.  تشكيالت شد، وظايف نويني را بر دوش رفقاي چون منصور نهـاد            شيرازه

هـاي كميتـه موقـت رهبـري بـراي        او بدون ترديد حمايت خود را از تالش       
بازسازي سازمان اعالم نمود و تمام توان خود را در اختيار آن كميته قـرار               

از دست دادن رفقاي چون فرشته ازلي كه تا شب اعـدام بـرايش نامـه                . داد
  .شت، نفرت و كينه طبقاتيش را فزونتر كرده بودون مي

او طي اين دوران به اشكال مختلـف ارتبـاط خـود را بـا كـارگران                  
كه از راديوهاي رژيم نام منصور       زماني. انقالبي كارخانه چوكا حفظ نمود    

 يكي از شركت كننـدگان در قيـام سـربداران اعـالم شـد،               به عنوان قماشي  
ات و شادماني كرده و با غرور بـه يكـديگر           كارگران كارخانه ابراز احساس   

در اين دوران بسياري از كارگران تالش خود را براي حفظ    . تبريك گفتند 
هـا بـه طـرق مختلـف از      آنـان مـدت  . كـار بردنـد  ه منصور از گزند دشمن ب   

منصور و برادرش اميد حمايت كردند و براي يك دوره اميد را نـزد خـود     
ور به بلوچستان رفت و مـدتي در يـك        در همين دوران منص   . مخفي كردند 

  .كار مشغول شده شركت ب
، منصور بـراي شـركت در شـوراي چهـارم سـازمان بـه               62در بهار   
شـوراي چهـار،   . هاي پر هيجان و حاد بـود  شورا محل بحث. كردستان رفت 

. شـد  ميي ايران محسوب ها كمونيستنقطه عطفي مهم در بازسازي اتحاديه   
 انحـالل طلبـي مقابلـه شـد؛ دسـتاوردهاي قيـام        در شوراي چهارم بـا امـواج      

سربداران تثبيت شد؛ مرزبندي روشني با خط اپورتونيستي راست غالب بـر        
 صــورت گرفــت، بــا گرايــشاتي كــه خواهــان 59 و 58ســازمان در دوران 

ائتالف با شوراي ملي مقاومت بودند، مبارزه شد و بر سازمان دادن مبـارزه              
ار تدارك شورا و بازسـازي سـازمان بـر دوش           ب. مسلحانه انقالبي تاكيد شد   

رفقاي متهور و جسوري بود كه در كوران مبارزات حاد طبقاتي آبديـده و      
  .آگاه شده بودند

در شرايطي كه دشمن در همه جا در تعقيب منصور بـود، او بـدون               
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 هراس وظايف انقالبي محوله از جانب رفقاي رهبري شوراي چهارم           اي  هذر
ها به جنگل رفت     ي سالح يو براي مدتي كوتاه براي جابجا     ا. داد  ميرا انجام   

طي همين دوران، منصور همـراه بـا سـاير رفقـا            . و سپس به تهران بازگشت    
يد؛ ارتباطات سازماني  د  ميبراي انجام يك عمليات تبليغي مسلحانه تدارك        

ارتــش (ي خلــق يرد و ارتبــاط بــا رفقــاي چريكهــاي فــداكــ مــيرا وصــل 
    .ردب ميرا در تهران به پيش ) رانهاي اي رهائيبخش خلق

س از بازگشت رفقـا از كردسـتان، رهبـري منتخـب شـوراي              پ  ميك
دو رفيق گرانقدر بهروز فتحي و بهروز غفوري . چهارم سازمان ضربه خورد

.  به آنان باور و اعتماد داشت به اسارت دشـمن در آمدنـد             عميقاًكه منصور   
 ترديـد قـدم   اي هور بـدون ذر  منـص . شد  ميايست ترميم   ب  ميرهبري سازمان   

پيش گذاشت و داوطلب بر عهده گرفتن اين مسئوليت خطير در آن دوران             
انست كه گرفتن مسئوليت رهبـري، نيـاز بـه تـوان            د  مي منصور    .سخت شد 
هـاي خـود نـشد و       اما او اسير محدوديت   . ايدئولوژيك باالي است   ــ سياسي

 درك كرده بود كـه  او. دوش گرفته جرئت كرد و مسئوليت رهبري را ب    
هـاي   تكامل انقالبيون كمونيست تك خطـي نيـست و از دل كـش و قـوس                

ست كه فرد با اتكاء به نقاط قوت خود بر           ا مهم آن . ندك  ميگوناگون گذر   
  .هايش فائق آيد ها و محدوديت ضعف

 64ي سازمان را تا قبل از ضربه سـال  يمنصور مسئوليت كميته اجرا   
رفقـاي ديگـري چـون خليفـه مردانـي و حجـت       دشمن به اتحاديه، به ياري    

رفيق منصور همانند ديگر رفقـاي رهبـري آن دوره          . محمدپور به پيش برد   
  .وان آموختت مينشان داد كه امر رهبري را با رهبري كردن 

دورانـي كـه    . او در دشوارترين دوران اين مسئوليت را تقبل نمـود         
 اي هاكار و با عزم و ارادنياز به رهبراني مصمم و قاطع، از خود گذشته و فد

امكانـاتي مطلـق؛ دورانـي كـه بنـدهاي تـشكيالت بـا         استوار بود؛ دوران بي   
 توسط ضربات دشمن بكلـي از هـم گسـسته شـده و ضـد انقـالب و                  ها  توده

خفقان شديدي بر جامعه حاكم بود و هر خطاي به معني بازي كردن با جان              
با رفيقان نيمه راه؛ دورانـي  رفقا بود؛ دوران انحالل طلبي و رو در رو شدن           

شكـست انقـالب و شكـست قيـام     . كه به تفكري سخت و عميق نياز داشـت   
سربداران و ضربات بعد از آن، دادگاه برخي از رهبران و اعضاي اتحاديه،             

همگـي  . سياسي عميقي را مطرح نمـود   ـ  ت ايدئولوژيك سواالموضوعات و   
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 مخفـي پاسـخ   كـامالً ايط   معضالت عملي مبارزه در شـر      به همراه  مسايلاين  
  .شد مين بارها داده اي هايست شانه به زير همب مي. طلبيد مي

منصور در جمعبندي از خيانت برخي عناصـر نكـات عميقـي طـرح          
او اين واقعيت را به عينه مـشاهده        . كرد كه نشان از پختگي تفكرش داشت      

هـش  هـاي ج   كرد كه تكامل انقالب و انقالبيون با فراز و نشيب و پيـشروي            
 انقالبـي   وار يا عقبگردهاي مهم همراه است و از عقبگردهـاي افـراد سـابقاً             

او در مـورد خيانـت فـردي كـه از نظـر       . نبايد تعجب كرد يا واهمه داشـت      
زندگي اجتماعي و سياسي موقعيت مشابهي با او داشـت و او را از نزديـك         

زه معدود افرادي هستند كه براي گرفتن سهم خود مبـار       : ناخت، گفت ش  مي
نند، دنبال كسب شـهرت و مقـام انـد، و سـازمان و حـزب انقالبـي را                  ك  مي
اين افراد زمـاني كـه انقـالب اوج    . ينندب مي براي باال كشيدن خود  اي  هوسيل
ننـد و زمـاني كـه انقـالب دچـار افـت و              ك  مـي يرد با انقالب همراهي     گ  مي

حـال آنكـه يـك كمونيـست     . يوندندپ ميود به صفوف دشمن ش ميشكست  
نگـد بلكـه بـراي      ج  مـي ز دنبال منافع فردي نيست و براي سـهم خـود ن           هرگ
 مبـارزه  اي هبـراي جامعـ  . نـد ك  مـي ي طبقه انقالبي و كـل بـشر مبـارزه           يرها
يك كمونيست تحت هر شـرايطي      . ر كار نباشد  د  ميند كه در آن، سه    ك  مي

 در سخت ترين شرايط منجملـه       حتابايد صادقانه وظيفه خود را انجام دهد؛        
ورد كه  آ  ميمنصور بارها اين شعر فروغ فرخزاد را بر زبان          . سارتدوران ا 

  . بسپاربه خاطرپرنده مردني است پرواز را 
اگر چه شوراي چهار گامي مهم در مسير بازسازي سازمان بـود امـا              

سياسـي    ــ  شورا قادر نشده بود كه گسست كامل از التقاطـات ايـدئولوژيك           
 مهمـي مربـوط بـه خـط         مـسايل هنـوز   . غالب بر اتحاديه را به ثمـر برسـاند        

سياسي حل نشده بـاقي مانـده بـود كـه در مركـز آن مـسئله             ــ ايدئولوژيك
 مهمي مربوط به گذشته و      مسايل. م قرار داشت  زمائوئي ــ مزلنيني ــ ماركسيزم

المللي كمونيستي ماننـد جمعبنـدي از شكـست ديكتـاتوري            حال جنبش بين  
 بر بحـران ايـدئولوژيكي كـه صـفوف     پرولتاريا در چين و تالش براي غلبه 

كه در ايران   آنبه ويژه. طلبيد جنبش كمونيستي را فراگرفته بود، پاسخ مي
 رونـد انحـالل طلبـي يعنـي نفـي اصـول             60 ـــ    57به دليل شكست انقالب     

پـس از بازگـشت رفقـا از شـورا،          .  نيز شـدت گرفتـه بـود       كمونيزم اي  هپاي
در سـازمان   » انترناسيوناليـستي جنـبش انقالبـي      «مباحث مربوط به تـشكيل    
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سرانجام در  . مشاجرات زيادي حول پيش نويس بيانيه به راه افتاد        . طرح شد 
 در اتاق محقـر منـصور واقـع در يكـي از      62هاي زمستان سال     يكي از شب  

هـاي زيـاد     كارگري تهران، رهبري آن زمان سازمان پس از بحـث     هاي  همحل
المللـي   ن تالش پرولتاريـاي بـين   و حمايت خود را از اي گرفت  ميتصميم مه 
گيـري، دور نـويني از فعاليـت اتحاديـه را مـشخص            اين تصميم . اعالم نمود 

رد؛ چرا كه رهبري گذشته سازمان به دليـل انحرافـات ناسيوناليـستي،             ك  مي
 از ارتباط و فعاليت نزديك تئوريك و عملـي بـا جنـبش              57بعد از انقالب    

كننده بود چرا كـه   عيينت  مي اين تصمي.المللي كمونيستي سرباز زده بود     بين
ي ايـران را رقـم زد و موفقيـت آنـرا            هـا   كمونيـست مسير بازسازي اتحاديه    

آن (م  زمائوئي ـ  مزلنيني ــ ماركسيزمه منجر به تحكيم     ك  ميتصمي. تضمين نمود 
  .و احياء هويت انترناسيوناليستي سازمان شد) زمان انديشه مائو

 و بـدون روشـن شـدن مباحـث و     يحتـ راه منصور كسي نبود كه بـ    
تجربه شكست انقالب بـه     . تالش مستقل خود، موضوعي را قبول يا رد كند        

رفقاي چون منصور صحت ايـن حكـم لنينـي را نـشان داده بـود كـه بـدون         
و . واند وجود داشته باشـد ت ميتئوري انقالبي هيچ جنبش انقالبي پايداري، ن  

اس مسئوليت عميق پرولتري  مربوط به تئوري انقالبي بدون احس مسايلحل  
چرا كه تئوري انقالبي عصاره عمل انقالبي اسـت؛ عملـي كـه             . ميسر نيست 

ها  دريغ طبقه انقالبي و ميليون ي بيها  يمحصول تالشهاي انقالبي و خونفشان    
جنـبش انقالبـي     «براي او قبول انتقاداتي كه در بيانيه      . ديده است  انسان ستم 

 مـشخص نقـد خـط     بـه طـور   صورت گرفت و    به استالين   » انترناسيوناليستي
رفيق استالين در مـورد جبهـه متحـد ضـد فاشيـستي كـه منجـر بـه تقويـت                

او تالش كرد كـه  . م در حزب و دولت شوروي شد، راحت نبود  زرويزيوني
 بــروز اي ه انتقــادات فلـسفي مــائو بـه اســتالين را بفهمـد؛ داليــل پايـ    عميقـاً 

ستادن برخي انقالبيون اي ه رام در حزب و دولت پرولتري و وسطزرويزيوني
جهت نبود كه بعدها مـشتاقانه بـه مطالعـه مباحـث فلـسفي             بي. را درك كند  
هاي غلط   رداخت و به مباحث اقتصادي كه در نقد تئوري        پ  ميدرون جنبش   

. داد  مـي حاكم بر گذشته جنبش كمونيستي مطـرح شـده بـود عالقـه نـشان                
 و پخـش آن در بـين     هـاي گونـاگون در ايـران       منصور ريسك تهيـه كتـاب     

  .ريدخ ميجان ه  را ب  خارجحتارفقاي داخل و 
خط انترناسيوناليستي، احساسات انقالبي انترناسيوناليـستي را شـكل         
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 ستمديده را شكوفا هاي ههد و روحيه انترناسيوناليستي نهفته در بين تودد مي
رفيق منصور ديگر خـود را جزئـي از پيكـره بـزرگ پرولتاريـاي               . ندك  مي
از . انـست د مـي در غـم و شـادي آنـان خـود را شـريك         . يـد د  ميالمللي   بين

 و از هر ضـربه و       شد  ميي پرولتري خوشحال    ها  ناپيشرفت هر يك از گرد    
يستاد و به شمارش احزاب متـشكل       ا ميپاي نقشه جهان    . شكستي اندوهگين 

او . رداختپ ميدر كشورهاي مختلف » جنبش انقالبي انترناسيوناليستي «در
زات پرولتاريــا در پــرو و كلمبيــا و هــر نقطــه ديگــر جهــان الهــام  از مبــار

ي هــا نارد در كليــه كــشورها، احــزاب و ســازمكــ مــي و آرزو گرفــت مــي
  .مائوئيستي ايجاد و تقويت شوند

، بـا   64منصور تا زمـان دسـتگيريش در ضـربه شـهريور مـاه سـال                
شكالت رد و صادقانه به حل مب ميخوشبيني انقالبي وظايف خود را به پيش 

هـاي را در دفـاع از        ها و خبرنامـه    او اعالميه . ساندر  ميگوناگون رفقا ياري    
 ـ مانند اعتصاب كارگران ذوب آهـن اصـفهان ـ منتـشر و     اي تودهمبارزات 
ي سربداران در   ها  ياعالميه بزرگداشت شهداي اولين درگير    . ردك  ميپخش  
 نيـز  2شـماره    »جهاني براي فـتح    « كه در نشريه   60 آبان ماه سال     22 و   18

  .تجديد چاپ شد، يادگار اوست
كليه تجارب انقالبي كه منصور تا آنزمان كسب كـرده بـود توشـه              

زنـدان  . زندان براي رفقاي چون منصور پايان كار نبود . آخرين نبرد او شد   
عرصه ديگري از مبارزه طبقاتي است كه در آنجا نيز بايد بـه وظيفـه خـود         

ود بجـاي گذاشـت؛ هـر چنـد كـه شـرايط         عمل كرد و ميراث انقالبي از خ      
منصور در زندان نيـز تـالش نمـود مـسئوليت           . مبارزه دشوار و نابرابر باشد    

  .خويش را در قبال مجموعه رفقا به پيش برد
او تالش نمود و به كليه رفقا توصيه كـرد كـه نبايـد پـاي پرونـده                  

مـر  ايـن ا .  قبل اسير شده اند، بوسـط كـشانده شـود   هاي هرفقاي كه در دور   
موجب شد كه بسياري از اطالعات مربوط به آن دسته از رفقا محفوظ بماند 

  . نرسداي هو به آنان صدم
 بـا  او برخورد قاطع و آشتي ناپذير به خائنين را تبليغ كرد و شخصاً  

تهديد يكي از خائنين سازمان به مرگ، وادارش نمود كه تقاضاي انتقال از             
  .فقا گم كندآن بند را كند و گورش را از ميان ر

هاي ايدئولوژيكي كه دشمن در زنـدان        اصطالح بحث ه  او جلسات ب  
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هـاي    كه دشمن با ايـن روش داد ميزد و اجازه ن   هم مي  نداخت را بر  ا ميبراه  
سياسي براي تضعيف روحيه رفقـا       ــ گرانه، از اختالفات ايدئولوژيك    توطئه

  .استفاده كند
بــا انقالبيــون كــه نــسبت بــه رفتــار دشــمن  منــصور در ضــمن ايــن

كه امكـان پـذير اسـت تعـدادي از           ييرد تا آنجا  ك  ميداشت تالش   ن  ميتوه
رفقا را از مرگ نجات دهد به اميد آنكه ادامه كاري سازمان در درازمـدت               

در اين زمينـه، منـصور بـا از خودگذشـتگي، مـسئوليت برخـي              . حفظ شود 
 تـا  گرفـت  مـي  بـه وي ارتبـاطي نداشـت را بـر عهـده       كه مستقيماً ها  فعاليت

  .داشت، سبكتر شودن ميپرونده رفيق ديگري كه سابقه نظا
اما برجسته ترين خدمت منصور و رفقاي چـون او دميـدن روحيـه              

آنان جمعبندي از انقالب و داليل      . انقالبي تازه به زندانيان سياسي اوين بود      
شكست قيام سربداران، بحث تشكيل جنبش انقالبي انترناسيوناليستي، اخبار         

منـصور  . زاتي مربوط به جنگ خلق در پرو را با خود به اوين آوردنـد         مبار
بـه   سياسـي مختلـف   هـاي  گروهمجدانه تالش نمود تا كليه رفقاي زنداني از   

  هاي طوالني اسير دشـمن بودنـد را در جريـان     رفقاي سازمان كه سال   ويژه
اي او به اشكال گوناگون بر    . سياسي اتحاديه قرار دهد   ـ  تكامل ايدئولوژيك 

كـه هـر دو در جريـان قتـل عـام            (رفقاي چون جعفر بيات و بيژن بازرگان        
سياسـي   ـــ  كـالس ايـدئولوژيك   )  جان بــاختند   67زندانيان سياسي در سال     

ي شوراي چهار و مباحث مربوط      ها  يو آنان را در جريان جمعبند     . گذاشت
 اطربه خبرخي رفقاي زنداني سابق . المللي كمونيستي قرار داد به جنبش بين

رد بـا آنـان در بنـدهاي    كـ  مـي ورند كه چگونه منصور با مهارت تالش       آ  مي
هاي كوتاه، آنان را  مختلف تماس بگيرد، نامه رد و بدل كند و يا در فرصت

عالوه او تالش   ه  ب.  شفاهي در جريان تكامل خطي سازمان قرار دهد        به طور 
 كـارگران  داشت از تجارب خود در زمينه چگونگي فعاليت انقالبي در بـين  

  .جمعبندي كند
براي رفقاي چون منصور وفاداري به گذشته انقالبي، خود تضميني   

رو آنـان فعاالنـه بـه دفـاع از           از همـين  . شـد   مـي براي حفظ آينده محسوب     
منصور از . رداختندپ ميحقانيت مبارزه مسلحانه انقالبي سربداران در زندان     

شت نسل آتـي پرولتاريـا از       تجربه قيام سربداران آموخته بود كه نبايد گذا       
ه ب. ميراث انقالبي محروم شود، هر چند شكست موقتي اجتناب ناپذير باشد
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عالوه، او خود را بر اين درس دوران بازسازي سازمان نيز متكي كـرد كـه                
بايد تالش كرد تا از دل شكست و دشوار ترين شرايط هر آنچـه كـه بـراي      

تري بـراي   ن كشيد و توشه غني   اكثر بيرو  حده  ست را ب   ا ادامه راه ضروري  
دئولوژي اي  هكار فقط با صداقت انقالبي، وفاداري ب       اين. انقالب فراهم كرد  

كمونيستي، سختكوشي، شور و شوق انقالبي و عزم و اراده شگرف رفقاي            
  .هراسيدند مانند منصور امكان پذير بود كه از مرگ نمي

سياسي ـ  وژيكمنصور و رفقاي ديگر با براه انداختن مباحث ايدئول        
گوناگون تالش كردند كه زندان را به مدرسه انقالب بدل كنند؛ بـه محلـي               
. براي مباحثه ميان مكاتب نظري گوناگون و انتقال تجارب انقالبي مختلـف           

راه ه در همين زمينه، اين رفقا مبارزه فعالي عليه انحالل طلبي ايدئولوژيك ب
حـزب كمونيـست     «ي چـون  م و انحـالل طلبـي جريانـات       زانداختند؛ سـانتري  

ين خط را نشان دادند و       ا  مي جدي نقد كردند، بي سرانجا     به طور را  » ايران
به دفـاع از خـدمات مـائو پرداختنـد و تاكيـد نمودنـد كـه امـروزه كـسي                     

ي تحـت   يهاي انقالب كبير فرهنگي پرولتاريـا      ماركسيست است كه تئوري   
  .رهبري مائو تسه دون را قبول داشته باشد

 در اسفند مـاه  ها يمبتكرين اعتصاب غذاي بند سر موضع     منصور از   
ه  كه دشمن زبون را ب     يها  نااعتصاب غذاي قهرمان  .  در اوين بود   1365سال  

يگر حاضر به تحمل چنين روحيه تعرضـي  د ميمرتجعين اسال. زانو در آورد  
 به همـراه   منصور را    66از همينرو در نوروز     . در درون دژهاي خود نبودند    

اهللا چمن سرا به دار   چون خليفه مرداني، اميد قماشي، رحمترفقاي ديگري
خاوران اين ميعادگاه كينه و انتقـام خلـق و سـمبل سـرافرازي و               . آويختند

آنـان در قلـب     . استواري پرولتاريا، پيكـر ايـن رفقـا را در خـود جـاي داد              
  . جاودانه شدندها توده

ــا   ــار از دالوري در راه ره ــه سرش ــصور ك ــدگي من ــسان زن ي يبدين
زندگي حماسـي كـه از خـون و غـرور؛           . پرولتاريا و خلق بود، پايان يافت     

 هـاي   هاو كـه از ميـان تـود       . ايمان شريف و احساسات پاك مايه گرفته بود       
تحتاني برخاسته بود، تا به آخر به منافع بنيادين آنان وفادار ماند و هيچگـاه      

ه تاكيـد   چكيده زندگيش بدان گونـه كـه خـود همـوار          .  پشت نكرد  ها  نابد
يك كمونيست تحت هر شرايطي بايد آگاهانه وظيفه         «:رد، چنين بود  ك  مي

  ».خود را انجام دهد
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  رفيق منير نورمحمدي 
  )سربداران(
  

اي   در شـهر آمـل در خـانواده        1336رفيق منير نورمحمدي در سال      
از همان نوجواني در تضاد با ارزشها، سـنتها و رفتارهـاي           . سنتي به دنيا آمد   

خواسـتند    كه زنجيرهاي بردگي زن هستند و پدر، مادر و برادر مي         فئودالي
. داد او تن به بندهاي اسارت خانوادگي نمي    . بر او تحميل كنند قرار گرفت     

منيـر پـس از   . او تالش كرد يك زن مستقل باشـد و بـر پـاي خـود بايـستد          
 به يكي از 57قبل از انقالب . گرفتن ديپلم، معلم روستاهاي اطراف آمل شد

اي را در بـين جوانـان     هـاي آگاهگرانـه    فعالين خط سـه بـدل شـد و فعاليـت          
در دورن . روستايي به پيش برد و در بـين دهقانـان محبوبيـت كـسب كـرد              

هـاي تـوده اي و     منيـر نقـش فعـالي در سـازمان دادن تظـاهرات          57انقالب  
هاي دهقاني و  او پس از انقالب به ياري جنبش. هاي خياباني داشت درگيري

. اي را در رابطه با زنان به پيش برد گرانه هاي آگاه گري شتافت و فعاليتكار
رفيق منيز . هاي ايران پيوست  به صفوف اتحاديه كمونيست59منير در سال 
زماني كـه قيـود خـانوادگي      . حساس نسبت به مسئله زنان بود      زني پيشرو و  

 ارتباطات   را از هم گسيخت،    ها  آنهاي وي شد جسورانه      مانعي براي فعاليت  
اش قطع كرد و با اتكاء به يك خانواده كارگري زندگي            خود را با خانواده   

اين حركت خالف جريان در شهر آمل كـه جـو        . مستقل خود ا سازمان داد    
دختران جوان بـا     هر حركت شورشگرانه زنان و     سنتي در آن غالب بوده و     

بـه فـرد    شد، در آن دوران منحصر       مانده محكوم مي   هاي عقب  انگ خوردن 
 .بود

او . زماني كه طرح قيام سربداران مطرح شد، رفيق منير شكوفا شـد  
منيـر در تـامين     . مسئوليت شناسايي از مقرهاي دشمن را بـر عهـده گرفـت           

هـاي نظـامي     هاي گونـاگون و پخـش اطالعيـه        تداركات سربداران در زمينه   
مـدت كوتـاهي قبـل از قيــام     او. سـربداران در آمـل فعاالنـه نقـش گرفـت     

. ستگير شد اما با هشياري انقالبي توانست دشمن را فريب دهد وآزاد شود   د
در روزاي پنجم و ششم بهمن به ياري رفقاي سربداران شـتافت و راهنمـاي                
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.  دستگير شـد   مدت كوتاهي پس از قيام آمل مجدداً      . هاي قيامگر شد     دسته
يـر در  من.  پي برده بـود كامالًاين بار دشمن به هويت سياسي تشكيالتي وي      

توانـست از پـس عـوارض روحـي     . مقابل فشارهاي دشمن ايـستادگي كـرد    
تسليم شدن برخـي از افـراد سـابقه دار و مـورد اعتمـادش بربيايـد ونمونـه                   

تـرين شـرايط بـه       شايسته اي از برخـورد يـك زن كمونيـست را در سـخت             
منير آگاهانه براي نجات جـان برخـي از رفقـاي ديگركـه             . نمايش درآورد 

درخت زندگي . هاي آنان را تقبل كرد و از مرگ نهراسيد د، جرماسير بودن
  .  توسط مزدوران اسالمي قطع شد61وارش در مرداد ماه  پربار و نمونه
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  رفيق نادر اسالمي 
  )سربداران(
  

 از محـالت    يكي در آبادان در     1336 وري در شهر  ي نادر اسالم  قيرف
 التي تحصي از طپس.  وابسته به شركت نفت چشم به جهان گشوديكارگر
 ي راهـ  لي ادامـه تحـص    ي برا 1355 در سال    پلمي و اخذ د   رستاني و دب  يابتدائ
 يرانــي ااني ورود جــذب جنــبش دانــشجوياو از همــان ابتــدا.  شــدكــايامر
 الـت ي جنـبش در ا   ني ا ني از فعال  يكي عي سر يليخ. شد) اءياح ونيكنفدراس(
ــر آكــس » اوكالهمــا« ــدل شــد و در اكث ــ علي اعتراضــيهــا ونيب ــ رژهي  مي
ــاتوريد ــرد  يكت ــركت ك ــاه ش ــهيگياو پ.  ش ــر ران ــت رهب ــ اتحادي تح  هي

 يئولوژيـد  علـم و ا    ز خـود ا   ياسي و س  كي درك تئور  راني ا يها  ستيكمون
 طي در محـ ي طبقـه كـارگر و زنـدگ   ازشـناخت او  .  را ارتقـا داد    يستيكمون

  . بودي انقالبيها ي تئورني جذب اي براي مساعدنهي زميكارگر
 نظام فئـودال  هيها و زحمتكشان عل بارزات توده م يري دنبال اوجگ  به
 تابـستان  ليـ در اوا.  شـد راني نادر داوطلب رفتن به ا قي شاه، رف  يكمپرادور

 راني چون غالم عباس درخشان، اسكندر قنبرزاده به اي همراه با رفقا  1357
 ي و مترقـ شروي عناصر پاني در م  يستي كمون يآنان جهت رشد آگاه   . آمدند

 انـه ي مخفعيـ  و توزريـ  پرداخته و تكثتين خوزستان به فعال   در آبادان و استا   
 اسكندر قنبـرزاده در  قياز دست دادن رف.  را سازمان دادند  هي اتحاد اتينشر
 نـادر  يستيـ  ركس آبـادان بـر تعهـد و عـزم كمون    نماي سي آتش سوز انيجر

 آبـادان  چـون نـادر، شـاخه    ي مداوم و مستعمر رفقـا تي فعالهيدر سا . افزود
 گـسترده   تهـا ي نـادر در كنـار فعال      قيـ رف.  شكل گرفـت   ها  ستين كمو هياتحاد
 يستيونيزي رواني جري در افشاي در منطقه خوزستان نقش موثر    يستيكمون

  . كردفايسه جهان كه درون سازمان سر بلند كرده بود ا
.  از طرف سازمان به كردستان اعـزام شـد     58 تابستان   لي در اوا  نادر
 خلق كرد و دفاع ي جنبش انقالبتيكه اهم بود ستيونالي انترناسياو پرولتر

 دشـمنان   هيـ  نداشت كه در كجا عل     ي او فرق  يبرا. از آن را درك كرده بود     
 ي و طبقـات  ي مبارزه ملـ   يها   در صحنه  ي و ميحضور مستق .  نبرد كند  يطبقات
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 سرنوشـت  نيـي حق تع« كارگر در دفاع از فهي مشخص وظ  اني كردستان ب  در
  .  بودي كرد در جنبش ملياي پرولتارتيو تقو» دهيملل ستمد
ــ دوران رفني همــدر ــادر در تــشكقي ــ پالتي ن  زحمتكــشان شمرگهي

 يهـا   كيفنون و تاكت  )  در كردستان  ها  ستي كمون هي اتحاد ي نظام التيتشك(
 ارتـش و سـپاه   ،ينـ ي بـه فرمـان خم  1358 مـرداد   28در  .  را آموخت  يرزم
اومـت  مـردم كردسـتان مق    .  را به كردسـتان آغـاز كردنـد        يا   سبعانه ورشي

.  سازمان دادنـد   ي اسالم ي اشغالگر جمهور  يروهاي ن ابل را در مق   يا  جسورانه
 ياو در نبردها.  و همرزم مردم كردستان بوداري سخت نادر يدر آن روزها

. ديـ  جنگميـ  مـزدوران رژ هيـ  و بوكان شركت جـست و فعاالنـه عل       ارانيكام
 يهـا  ته هـس تيو مـسئول  .  نادر عمـدتاً در شـهر مهابـاد متمركـز بـود            تيفعال

و همزمان در چـارچوب     .  به سازمان را بر عهده داشت      وستهي پ يآموز  دانش
اسـاس كـار نـادر      . كـرد  ي مـ  تيـ  زحمتكـشان فعال   يهـا   شمرگهيـ  پ التيتشك

  .  بوديستي كمونجي و تروغي تبلريگي منضبط و پتي و هدايسازمانده
 شمرگهيــ پالتي تــشكي مــاليازهــاي نني نــادر تــامفي از وظــايكــي

 مـصادره بانـك همـراه       اتيـ  منظـور بارهـا در عمل      ني او بد  .زحمتكشان بود 
  .  چون غالم عباس درخشان در خوزستان شركت داشتيرفقائ

 دوره  نيـ ا. افـت ي ادامه   59 نادر در كردستان تا اواسط سال        حضور
 را عمـالً بـه      شمرگهيـ  پ التي تشك ه،يبود كه غلبه خط راست روانه در اتحاد       

 اعـزام   گري به نقاط د   ايرا پراكنده و     شي و كادرها  يو اعضا .  كشاند ليتعط
 ي آنان بود و به آبـادان اعـزام شـد و مـسئول نظـام         اني در م  زينادر ن . داشت
 انحالل ي چون نادر نادرستي انقالبيها ستيكمون.  در آن شهر شد  التيتشك

 اما زمان الزم بود تا كردند ي در كردستان را حس مهي اتحادي نظام يروهاين
  .راست را به طور همه جانبه طرد كنند يستي خط اپورتوننيا

 انيـ  نـادر در جر قيرف.  داشت اني و عراق جر   راني ا ي ارتجاع جنگ
 كردن آن در    ي سالح و مهمات و مخف     ي در گردآور  ي جنگ نقش مهم   نيا

 كه در آبـادان  ي كارگريها  كار را اساساً با اتكا به تودهنياو ا . شهر داشت 
 تـدارك نبـرد مـسلحانه    انيـ ها در جر   سالحها بعد  نيا.  برد شيمانده بودند پ  

  .  اطراف آمل فرستاده شديها  به طرق گوناگون به جنگلارانسربد
 يادي زري هنگام حمل مقاد  ي نادر اسالم  قي رف 60 خرداد ماه سال     در

 تيـ  از موقع  ي اطالعـ  چگونـه ي ه ميـ گر چـه رژ   .  شد ريسالح و مهمات دستگ   
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 كيـ كوم كرد كه بعداً با  او را به اعدام مح   عاًي سر ي او نداشت ول   يالتيتشك
  . بس ابد گرفت و به زندان قزلحصار كرج منتقل شدح حكم فيدرجه تخف
ــه ــر ب ــال ضــربه سراس ــ رژي دنب ــستان مي ــازمان، و 61 در تاب ــه س  ب

 جهـت   نيبه هم .  نادر نزد دشمن لو رفت     قي رف تي موقع عي وس يها يريدستگ
  ه تخت شـكنجه   ب.  نادر به زندان اهواز منتقل شد      قي ماه همان سال رف    يدر د 

اش بستند تا آتش نبرد را در مغز و قلبش خاموش سازند، اما نه شكنجه و نه 
او .  خلل وارد نكردي در عزم استوار ويا  راه ذرهمهي نقاني رفي برخانتيخ

 در مقابل خـود  ري سازش ناپذيستيدشمن كه كمون .  به دشمن نداد   ياطالعات
 ي و انتقال سالح براهي، ته به جرم شركت در مبارزات مردم كردستان    افتي

 در التي تـشك ي نظـام تي چنـد بانـك و مـسئول     يسربداران و مصادره انقالب   
 يشگي بشاش و شاداب همهي نادر روح  قيرف. آبادان به اعدام محكومش كرد    
 پس از وداع با 1362 نياو در هفده فرورد. خود را در زندان از دست نداد     

 همان روز به جوخـه      اني شد و در پا     اعزام مي رژ دادگاهيرفقا و همبندان به ب    
  . سپرده شدي دد منش اسالممياعدام رژ
 و مـرگ بـر   ينـ ي گره كـرده و شـعار مـرگ بـر خم    يها  با مشت  او

 افراشته به ستارگان در آسمان جانباخته       يبا سر .  شد رايارتجاع مرگ را پذ   
رگبـار مسلـسل مـزدوران طبقـات      . در گوشه و كنار جهان حك شـده بـود         

 بـود   زمي به خلق و آرمان كمـون      قي او را كه مملو از عشق عم        قلب يارتجاع
.  كـرد  ياريـ  را آب  نـده ي خون سـرخ او بـذر جامعـه آ         قيطر نيشكافت و بد  
 بود كـه  يها ستي در آن دوره، الهام بخش همه كمون      ي رفقائ نيمقاومت چن 

 قيـ  چـون رف ي رفقايستادگي و اياستوار. ستندي راه بامهي در ن  خواستند ينم
 ي در بازسـاز ي نقش مهم،ي دوران مبارزه طبقات ني در دشوارتر  ينادر اسالم 

 رانيـ  ا ستيـ  حـزب كمون   جـاد ي كه منجـر بـه ا      راني ا يها  ستياتحادبه كمون 
  .شد، داشت) ستيمائوئ – ستينيلن – ستيماركس(

  ! بادي سرخش همواره گرامادي
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  خدامراد پور رفيق نادر
  )سربداران(
  

بـه  او  .  در سـنندج بـود      رفيق نادر يكى از فرزندان رنـج و زحمـت         
او كارگر دوچرخـه سـاز      . فقر نتوانست به تحصيالت خود ادامه بدهد       علت

كـه بـه     زمـاني . كـرد  اش تـالش مـى     بود و براى گذراندن زندگى خـانواده      
سربازى رفت و وضعيت نظام ارتش شاهنشاهى را ديد از سربازى فرار كرد     

ج گيرى انقالب مـردم     در او . اى از دوستانش را به دنبال خود كشاند        و عده 
عليه رژيم پهلوى به فعاليت سياسى روى آورد و مخفيانـه دسـت بـه پخـش                 

دوران در محلـه هـاى سـنندج         هـا در آن    شـب . نشريات و كتب انقالبـى زد     
پرداخت و در روز نيـز       همراه ديگر همرزمانش شب به نگهبانى در شهر مى        

 عـضويت در    رفيق نـادر بـه    . كرد به اهالى زحمتكشان محل خود كمك مى      
و بر عليه دشمنان خلـق      . تشكيالت پيشمرگان زحمتكشان كردستان در آمد     

 . كرد و مردم ايران به مبارزه پرداخت
او از جــان . از خــصوصيات بــارز او نهراســيدن از مــرگ بــود     
آنچنان كه به عقاب تشكيالت      . وپشتكارى زيادى برخوردار بود     گذشتگى

 در جنـگ    1359 ارديبهـشت    19خ  سـالگى در تـاري     21او در    .معروف بود 
.  روزه در سنندج به دست مزدوران پاسدار وارتش جان باخـت     24مقاومت  

  ! يادش گرامى باد
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  رفيق وريا مدرسي
  )سربداران(
  

 فرهنگي در شهر    اي  ه در خانواد  1337رفيق وريا مدرسي ، در سال       
رد دبستان و دبيرسـتان را در سـنندج گذرانـد و بعـد وا             . دنيا آمد ه  سنندج ب 

دانشگاه رازي كرمانشاه شد و در رشته زيست شناسي به تحصيل ادامه داد و 
او در دانشگاه فعاالنه در مبارزات جاري مردم        . سه سال در اين دانشگاه بود     

كوشـيد و     شركت داشت و به سهم خود در اين راه مي          دانشجوييو جنبش   
ز طرفـدار   دانـشجويان مبـار    «پس از سرنگوني رژيم شاه نيـز در ارتبـاط بـا           

 . نمود فعاليت مي» آزادي طبقه كارگر
 به منظور شركت هر چه فعالتر در 1358رفيق وريا در تابستان سال  

ــه   ــرد و ب ــصيل ك ــرك تح ــي ت ــارزه انقالب ــشمرگ «مب ــشكيالت پي ــاي هت  ه
ايــن تــشكل بــسياري از ( » جمعيــت روانــسر «پيوســت و در» زحمتكــشان

فيق جانباخته شكور احمـدي     دهقانان را مسلح كرده بود و رفقاي همچون ر        
كه در شهر آمل به اسارت در آمد و اعدام شد در شكل گيري اين جمعيت                

 مرداد 28او سپس در كودتاي   . به فعاليت مشغول شد   ) نقش اساسي داشتند    
 به حكم خميني مرتجع و آغاز يورش ارتش و پاسدارن به كردسـتان           1358

هـاي زيـادي    از خـود رشـادت  فعاالنه مبارزه نمود و در كامياران جنگيـد و          
او سپس به منظور فعاليـت در ميـان دهقانـان و سـازماندهي آنـان          . نشان داد 

گرديـد و در آنجـا فعاالنـه بـه بـسيج و سـازماندهي               » نـه لـين    «عازم منطقه 
دهقانـان ايـن منطقـه از كـاك وريـا و فعاليـت خـستگي            . دهقانان پرداخت 

 فراواني دارنـد و او بـه     خاطرات ها  آنناپذيرش در آگاهي رساني و تشكل       
پس از  . عنوان يك كمونيست انقالبي در دل زحمتكشان منطقه جاي داشت         

 مسئول به عنوانآتش بس موقت در كردستان كاك وريا به سنندج رفت و      
اش را  مبـارزه ) دفتر سـنندج (»  زحمتكشتان هاي  هتشكيالت پيشمرگ  «نظامي

ه كاميـاران او  ب   مي اسال با حمله مجدد ضد انقالب رژيم جمهوري      . ادامه داد 
 هــاي هتــشكيالت پيــشمرگ «هــاي ه مــسئول گروهــي از پيــشمرگبــه عنــوان
 انقالبـي بـه     هـاي   گـروه  و   هـا   نا پيشمرگان ساير سازم   به همراه » زحمتكشان
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ها و  زدن به مراكز جاش منظور ضربهه كامياران شتافت در چند حمله شبانه ب
ه به هر قيمـت شـده بايـد     وريا بر اين عقيده بود ك     . پاسدارن شركت جست  

  .جلوي اين يورش ارتجاعي گرفته شود
 صـبح  6 تـا  3 در حاليكه ازسـاعت  1358 بهمن سال 30سرانجام در   

نگهباني داده بود، صبح زود نيروهاي رژيم متشكل از ارتـش و پاسـدارن و               
شـروع بـه تيرانـدازي كردنـد و از          ) جاشـها (نيروهاي خود فروخته محلـي      

وريا در . يابد ظهر ادامه مي از  بعد4گرفت و تا  صبح جنگ شدت  8ساعت  
تمام اين مدت عليرغم خستگي مفرط در صف مقدم نبرد بود و با از خـود                

در آغاز ده فروند هلـي كـوپتر تمـام          . جنگيد گذشتگي وصف ناپذيري مي   
گيرند و در پنـاه آتـش هلـي كوپترهـا يـك              منطقه را زير رگبار گلوله مي     

 نفر جاش و پاسـدار شـروع بـه          20رور با حدود    ماشين سيمرغ و با يك لند     
پاسـداران و  . كنند كه در اثر تالش پيشمرگان تارومار ميشوند   پيشروي مي 

 نفـر از  100 هلي كوپتر و بـيش از  10 تانك و    4نيروهاي ارتش باالخره با     
پيشمرگان دست به عقب نـشيني   . شوند مزدوران رژيم موفق به پيشروي مي     

شود كه يكي از     نشيني رفيق وريا متوجه مي     از عقب پس  . زنند تاكتيكي مي 
جنگيـده انـد در    كه با هم در يك سنگر مـي ) از رفقاي كومله(همرزمان او  

. برد كـه در محاصـره دشـمن افتـاده باشـد      ميان حاضرين نيست و گمان مي    
كنـد كـه بـه يـاري         تعهد و از خودگذشتگي انقالبي به كاك وريا حكم مي         

 كه پيشمرگان ترك كرده بودنـد مملـو از          اي  ه منطق . بشتابد اي  هرفيق كومل 
همرزمان ديگرش به او ميگوينـد      ! نيروهاي دشمن بود و خطر مرگ حتمي      

امـا  ) و چنـين نيـز بـود   ( از مهلكه جان سالم بدر برده كه رفيق نامبرده حتماً   
رفيق همسنگرش ممكن بود تك و تنها در محاصـره        . ذيردپ  ميكاك وريا ن  

كند كه  تعهد و از خود گذشتگي انقالبي به او حكم مي        دشمن مانده باشد و     
باكانه  كاك وريا يك تنه سوار ماشين لندرور ميشود و بي. ياريش بشتابده ب

» روانكـيش  «طرف قهوه خانـه ه زند و ب در جستجوي رفيق به دل دشمن مي   
 نفـر  100هـا و حـدود     تانـك ،در اين هنگام همه نيروهـاي دشـمن    . رود مي

 سـنگر  ،كنـد  او ماشـين را تـرك مـي   . گيرنـد  ر محاصره مـي  او را د  ،مهاجم
چه بايد كرد؟ آيا بايد تسليم شد؟ و يا بايد جنگيد؟ مقابلـه يـك               . گيرد مي

 نفـر جـاش و پاسـدار و    100نفر و آنهم در محاصره چنـد تانـك و حـدود     
دهد و با شجاعت غير قابل وصـفي بـه           ارتشي؟ وريا ترديد به خود راه نمي      
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شـود ولـي وريـاي قهرمـان همچنـان           محاصره تنگتـر مـي    . دپرداز مقابله مي 
شان  رزمد تا اينكه سرانجام پس از اينكه چندين مزدور را به سزاي اعمال مي
ها رشـادت و فـداكاري وريـا در          تا مدت . بازد رساند ، خود نيز جان مي      مي

  .  بودها ناكردستان و ساير نقاط ايران ورد زب
برند و خلق قهرمان كرد از فرزنـد         پيكر رفيق وريا را به سنندج مي      

 2مراسم تشييع او سـاعت  . وردآ مياش تجليل بزرگي به عمل       به خون خفته  
او يك . وشانندپ ميپيكر وريا را با پرچم سرخي       . گردد بعداز ظهر آغاز مي   

 نفـر  50 تـا  40 در حاليكـه    30:15سـاعت   ! كمونيست بود و پرچمش سرخ    
 را احاطه كرده بودند با مراسم خاصي وي) ها از همه گروه(پيشمرگه مسلح 

هزار نفري مردم ، يك ستاره بـزرگ        20 در جلوي صف طويل     . تشييع شد 
هاي بزرگي از كـاك وريـا         و پشت سر آن ، عكس      شد  ميسرخ رنگ حمل    
تــشكيالت  «در ايـن مراســم ، خـانواده رفيـق جانباختـه ،    . در حركـت بـود  

 ،»ان انقالبـي كردسـتان    ، سـازمان زنـ    » سـتاد  «،»  زحمتكشان هاي  هپيشمرگ
ــه « ــه ل ــار  «،»كوم ــازمان پيك ــق   «،» س ــدايي خل ــاي ف ــازمان چريكه  ،»س
 مختلـف محـالت شـهر سـنندج ، گروهـي از        هاي  ه، بنك »چريكهاي فدايي «

بـر سـر     .ركت داشـتند  شـ ... مردم كامياران كه در سنندج متحصن بودند و       
 از سـوي    هـاي  مزار رفيق جانباخته وريا مراسم باشكوهي برگزار شد و پيام         

  . احزاب خوانده شد
اتحاديـه   «رفيق وريـا مدرسـي، يـك كمونيـست انقالبـي و عـضو             

بود و تا لحظه مرگ به آرمان طبقـه كـارگر وفـادار             » ي ايران ها  كمونيست
هاي ايران  ي همه خلقيي خلق كرد به رها يماند او بر اين عقيده بود كه رها       

 كـه مبـارزات و      او اعتقـاد داشـت    . ي طبقه كـارگر متـصل اسـت       يو به رها  
 به حق خلق كرد ، از خواسـته هـا و مبـارزات دموكراتيـك و                 هاي  هخواست

رو در برقـرار   هـاي ايـران جـدا نيـست و از ايـن         ضد امپرياليستي همه خلق   
در عرصه مبارزات خلـق كـرد،       . كوشيد كردن پيوند ميان اين مبارزات مي     

هـا و برقـراري    الي دهقانان رنجديده از يوغ استثمار فئود   ياو به اهميت رها   
ي ي خلق ايمان داشت و بر اين عقيده بـود كـه بـدون رهـا     اي  تودهحاكميت  

بـه   اساسـي خلـق كـرد        هـاي   هزحمتكشان شهر و روستا، هيچ يك از خواست       
  .  نخواهد آمددست

ــود  ــي ب ــا مدرســي ، يــك كمونيــست انقالب ــدگي و . رفيــق وري زن
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قـاد ، پـشتكار ،   اعت. جانباختنش سرمشقي بـراي همـه انقالبيـون و مبـارزين         
در همــه . جــديت ، انــضباط و فــداكاري و روحيــه كمونيــستي نمونــه بــود
، شـد   مـي مبارزات و نبردها در صف مقـدم بـود ، هـر كجـا تقـسيم كـاري                   

هميشه در سنگرهاي مقـدم نبـرد       . گرفت  مي به عهده ترين وظايف را     سخت
زمـانش  جان ديگر رفيقـان و همر . م بودزدور از هر گونه سكتاريه او ب . بود

برايش بيش از جان خودش ارزش داشت و در از خود گذشتگي نمونه بـود       
) از رفقـاي كوملـه    (كـه بـراي نجـات رفيـق همرزمـي            و سرانجام در حالي   

  . رفت زندگيش را از دست داد مي
داشـت كـاك وريـا در شـهر سـنندج            كساني كه در مراسم گرامـي     

يـروت محمـدي     پ  شركت داشتند هنوز سخنراني پر شـور رفيـق جانباختـه          
ي ايران و فرمانده ها كمونيستكاك اسماعيل عضو كميته رهبري اتحاديه (

 نفر از مـردم بـه زبـان كـردي را بيـاد              20000در حضور   ) ربدارانس  مينظا
  :دارند

مادر وريا بداند ، پدر وريا بداند ، همرزمان وريا بدانند، خلق كرد «
وريـا نمـرده   . مبارزه مادر . زنده است در حركت ما    بداند وريا نمرده است   

  )...امروز از خون سرخ وريا هزاران وريا برخاسته است! است، زنده است
  !يادش گرامي و راهش پر رهرو
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  رفيق داريوش كائدپور
  )زمندگانرسازمان (
  

 رژيـم  ضـد  بر مبارزات اوج آن در زندان، در«: ميگويد  سهرابيان
 مبارزه گسترش دهنده اننش كه شدم آشنا و مبارزي جوان هاي چهره با شاه
. بود سخت و دشوار راه اين در بيشتر جوانان چه هر جلب و شاه رژيم عليه

 با رابطه در كه بودند اين جوانان از جمله ايرج برادرش و كائدپور داريوش
 آنهـا . شـده بودنـد   دستگير مائوئيستي گرايشات با ماركسيستي محفل يك
. بودنـد  شـده  بـزرگ  كـارگري  خانواده يك در و بوده سليمان مسجد اهل

 بود داشتني دوست اي چهره و سبزه و پوستي متوسط قد با داريوش جواني
مـدتي   بـراي  كه به طوري بود، داده شكنجه خيلي او را گر شكنجه تهراني.

 اگـر . بود شده مبدل عذابي به غذا خوردن برايش و كرد مي استفراغ خون
 مبـارزه  بـه  داريوش تحت تاثيراو  اما بود بيشتر داريوش از سنش ايرج چه

 و بـا ايمـانتر   كـه  شد مي روشن اول نظر همان از و بود شده كشيده سياسي
 )سهرابيان آلبرت خاطرات(» .است از ايرج مقاومتر

 دوره در سياسي زندانيان و مبارزان از يكي كائدپور داريوش رفيق
 در بـا عـضويت   1357 سـال  در زنـدان  از آزادي از پـس  كه بود شاه رژيم
 طبقـه  آزادي راه در رزمنـدگان «سـازمان   مركزيـت  و تحريريـه  هيئـت 
 جنـگ  شـروع  بـا  . ادامـه داد  را زنـدانش  از بعـد  سياسـي  ، فعاليت»كارگر

» دفـاع طلبـي انقالبـي   «تاكتيـك   بـه  اعتـراض  در عراق، و ايران ارتجاعي
 سياسي بحران با رشد. دهد مي سازمان رزمندگان، از هيئت تحريريه استعفا

 پـرچم  سـازمان،  رفقـاي كمونيـست   سـاير  همراه به رزمندگان التيتشكي-
 .برافراشـت  را چپ جنبش درون سانتريست و راست عليه جريانات مبارزه

 كه را رزمندگان چپ، جنبش موجود بحران به پاسخ دوره چگونگي اين در
) 35-34رزمنـدگان  (اش  درون تشكيالت راست جريان عليه مبارزه از تازه

ــربدر آورده  ــي    س ــود م ــران خ ــه دوم بح ــود، وارد مرحل ــد ب ــار. كن  اينب
 بررسـي  در نـه  را موجـود  بحـران  بـه  پاسخ رزمندگان درون هاي سانتريست

جنبش چـپ بلكـه پيوسـتن دربـست     بحران حاكم بر  هاي ريشه و علل علمي



 220  قسم به خونتان رفيقان

ــه   ــان موســوم ب ــه جري ــدگان ب ــروزي رزمن ــشكيالت آن ــارزان  «ت اتحــاد مب
هـاي   منكـر ايـن واقعيـت و اسـتدالل        هاي   سانتريست. ديدند  مي» كمونيست

الـذكر در    هاي درون رزمندگان بودنـد كـه جريـان فـوق           عديده كمونيست 
كه كـل جنـبش كمونيـستي از آن       ديگر حامل همان انحرافاتي است     شكلي
برداشـتن  گـام    «طلبان آنروزي  و بدين طريق به موازات انحالل     . برد رنج مي 

اش  تصات و انحرافات قبلي   جنبش كمونيستي ايران به جلو و گسست از مخ        
هــاي  تحقــق ايــن امــر از شــيوهو البتــه در جهــت » .كردنــد را تخطئــه مــي

كـه در آخـرين    بطـوري . بردنـد  بهره مـي  نيز   ∗∗∗∗اپورتونيستي رايج در جنبش   

                                                      

 شـاهد  »ي بوته الله عباسريز«اش را در كتاب   كه ما نمونه   »يحزب «يسينو  خي در تار  ∗
از اينجـا قهرمانـان كتـاب       . شـود   اين حقيقـت كـامال وارونـه جلـوه داده مـي            م،يهست

نويسنده اين مقالـه يكـي   .  ك و بعدها حزب كمونيست ايران اند-م -مريدان سابق ا  
الـذكر در      قهرمانان كتاب فوق   اسبكارانهاز شاهدان زنده برخوردهاي غيررفيقانه و ك      

 ك قـادر بـه قـانع    -م -وقتي رفقـاي داراي گـرايش بـه ا     .  بوده است  61-59سالهاي  
چنانچـه بـا مـا    «: كـرد  مطـرح مـي  . ا. رفيـق م  كردن ما به مواضع ايـن جريـان نبودنـد           

 نيـ  ا شانيـ  و پاسخ ما به ا     »ميده ي م تي به شما حق عضو    ديباش) ك-م - ا ونيفراكس(
كارمند اين يا آن اداره دولتي هستيم كه اكنون با باال رفتن رتبـه             مگر ما « : دسوال بو 

  »تشكيالتي به اين يا آن جريان فكري رأي همكاري بدهيم؟
ــ   ــه محف ــان ك ــح«ل همچن ــازمان پ»دري ــاري از درون س ــالك ــا  در س ــا 63-61 يه  ب

 يستيـ  و كموني اثبـات ،ي علمـ قيـ  تحقجـه يكـه البتـه نت   – ري زي خطكي يها  استدالل
ــوده ــرمايه  «  : -نب ــران س ــه اي ــران     جامع ــالب اي ــه انق ــه مرحل ــت، در نتيج داري اس

از  دموكراتيـك،   بهاي مبلـغ انقـال     سوسياليستي است در نتيجه همه احزاب و گروه       
جات به    نيز دسته ... هايي چون پيكار و رزمندگان، رزم انقالبي، اقليت و          قبيل سازمان 

همچنان نيز در موارد زيـادي      . زد  ها و انقالبيون دامن مي      محيط ترور عليه كمونيست   
ك حـضور بخـشي از اعـضا و    -م -ما در تهران شاهد بوديم كه اعـضا و هـواداران ا        

ــحنه   ــار در ص ــاي پيك ــاي تلو كادره ــط      ه ــي از خ ــواب را ناش ــه ت ــه مثاب ــون ب يزي
كردند و به اين شكل از شيوه برخـورد تنهـا     سياسي پيكار ارزيابي مي    -ايدئولوژيك

ك دستگير شـده و     - م -زماني پايان دادند كه بخشي از اعضا و كادرهاي كومله و ا           
 حزبـي در    اننويـس   اينكه امروزه تـاريخ   . هاي تلويزيون تكرار تاريخ كردند      در صحنه 

كننـد، تنهـا     شـان تحريـف مـي      هايي تاريخ را بـه نفـع حـزب          راستاري چنين كتاب  وي
كـشانند كـه در       شـرمي را بـدانجا مـي        ايشان بي . حكايتي ديگر از ابتذال حزبي است     

گونـه تحريـف شـده ارائـه           كتاب مذكور نقل قول يك زنداني را بـدين         197صفحه  
ات حزب كمونيست بـوده   نقد نظر  يانشكار اصلي جر  ) يزندان (ديگو يم«: دهند  مي

خيلي برايم عجيب است كه جرياني به جاي مبارزه با رژيم با جريان ديگـري          . است
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 داريوش در 60اعضاي رزمندگان در تهران سال  نشست بخشي از كادرها و  
ايـن جـا خيانـت       «زند دسته فرياد مي   اعتراض به برخوردهاي مذبوهانه اين    

  .»نباشد
 59اش در زمـستان     رفيق داريوش در اولين نوشته درون تـشكيالتي       

ها  پرداختن به آن   كند كه به اعتقاد او     به يك رشته از موضوعاتي اشاره مي      
توانـست چـپ را در پيـشبرد وظـايفش           و بررسي و شناخت علمي آنها مـي       

لي كـه رفيـق بـه آنهـا         يمسااز جمله   . دهد پيش سوق  اي به  هاي ارزنده  باگام
هـاي بحـران     ضرورت بررسي علمي علل و ريـشه      : كند عبارتند از   اشاره مي 

م و حركت سرمايه مالي در زچپ، مسئله شناخت از امپريالي حاكم بر جنبش
وابسته ايران و    داري سلطه، تحليل از ساخت جامعه سرمايه      كشورهاي تحت 

 مابين طبقات اجتماعي، مرحله بر بستر آن ارزيابي علمي از مناسبات اساسي
  .هسياسي حاكم، احزاب سياسي و غير و وظايف انقالب آتي، قدرت

همـراه بخـشي از اعـضا و      او به60 تا اواسط سال     59از اواخر سال    
 ل  -كميته انقالبي م   «كادرهاي كمونيست رزمندگان سابق موفق به تشكيل      

ين نوشـته بيرونـي     در اولـ  . شود  مي» سازمان رزمندگان آزادي طبقه كارگر    
  :خوانيم مي»  ل-كميته انقالبي م«

كننـده   اي بيـان   دهد كه بحران فعلي كه از جنبـه        نشان مي واقعيت  «
جنـبش از  )  تـشكيالتي  تبـع آن تـشتت     و به (سياسي    –تشتت ايدئولوژيك   

باشد، تمركز خود را  يكسو و وجود انحرافات ايدئولوژيك از ديگرسو مي       

                                                                                        

پرسم كه آيا فعاليت ديگري هم به جز نقد حزب داشته انـد يـا               از او مي  . مبارزه كند 
توانـستيم در همـه زمينهـا فعـال           گويد تعدادمان زيـاد نبـود بـراي همـين نمـي            نه؟ مي 

متوجه نيست كه مبارزه با جرياني كه در حـال مبـارزه بـا رژيـم            ) يدانزن(او  ... مباشي
هـايي    شـايد هـم جـزو سـكت       . است ممكن است به كنار آمدن با رژيـم خـتم شـود            

» كنند مبارزه با كمونيستها از مبارزه عليه رژيم مهمتر است           اي است كه فكر مي      چپي
  )اسناد رزمندگان.  از ماستداتيتاك(

برد تا بـا رجـوع     تشكيالتي را نمي- حزبي اسم اين جريان سياسي   اداره سانسور : اوالً
به اسناد و آمار موجوده عرصـه اصـلي مبـارزه جريـان مـذكور و بقـول نويـسندگان                 

را برخالف تحريف حـرف زنـداني در جملـه    » !!ي هم سكت چپديشا«حزبي كتاب  
  .باال به اثبات رساند

 مبـارزه بـا     ايـ آ: ميپرسـ  ي كتـاب مـ    نيـ  ا ي حزبـ  راسـتاران ي و و  سندگانيـ ما از نو  : اًيثان
  است؟زمي جدا از مبارزه با اپورتوني و ارتجاع داخلزمياليامپر
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و ساخت  (م و ساخت    زل مسئله كليدي امپريالي   حو به از لحاظ ايدئولوژيك  
حركـت   م وزدرك از امپريـالي  . يابـد  مـي  بـاز ) داري وابـسته   جامعه سـرمايه  

ــت   ــشورهاي تح ــالي در ك ــرمايه م ــه    س ــاخت جامع ــل از س ــلطه و تحلي س
كـه در پرتـو شـناخت        اسـت  داري وابسته ايـران آن حلقـه كليـدي         سرمايه

 ».پاسخي درخور دادتوان به بحران فعلي  ماركسيستي از آن مي
 ».)ك.م. ا(م خلقي ايران زجزوه سه منبع و سه جزء سوسيالي«نقدي بر  

 ل سازمان رزمندگان آزادي طبقه كارگر-كميته انقالبي م
   

ــبش    ــاي جن ــران و كادره ــادر رهب ــدپور از ن ــوش كائ ــوين  داري ن
 رسـيدن دوران   م علمي فـرا   زكمونيستي و كارگري بود كه از زاويه كموني       

نـشيني   ا مطرح نموده و به مسئله شكست انقالب و ضرورت عقـب           ارتجاع ر 
ــي ــستي، حفــظ كادرهــا، كــار درازمــدت -انقالب نقــد  صــبورانه، و  كموني
طلبـي و سـاير انـواع     و مقابله و مبارزه با انحـالل  .كار م در سبك  زآوانتوري
كميته «رفقاي   61-60در سالهاي   .  پرداخت 60-59م در سالهاي    زاپورتوني
شوند با وجود اوضـاع و احـوال اجتمـاعي دشـوار             موفق مي » ل -انقالبي م 
 تحت رهبري و -...بدوشيها و غيره  پيگردها و ضربات پليسي، خانه-آنزمان

را در ... هاي زنده كمونيـستي   هدايت رفيق داريوش آثار گرانبها و پلميك     
 -مزجهت تكامل و غناي ثروت معنوي جنبش كمونيستي، دفاع از ماركـسي       

  .كمونيست انقالبي به جنبش ارائه دهند  تدارك تشكيل حزبم وزلنيني
ل، نبوغ سياسي، توانايي كار خـالق و پيگيـر          . وفاداري به اصول م   

كـشف و توضـيح       سياسي، توانايي  -كمونيستي در شرايط دشوار اجتماعي    
هاي پيچيده مبارزه طبقاتي، فداكاري و      علمي رازهاي سر به مهر قانونمندي     

صفوف رهبران واقعـي ايـن دوره جنـبش       ريوش را در  از خود گذشتگي دا   
  .دهد كارگري ايران قرار مي-كمونيستي

سـازمان رزمنـدگان در راه       «رفيق داريـوش عـضو كـادر مركـزي        
كـار    جهـت ادامـه    64بود كـه از پـائيز       » دوره جديد -آزادي طبقه كارگر  

ارزشمند زيادي  هاي   رود و در آنجا نوشته     كمونيستي به كردستان عراق مي    
  .گذارد يادگار مي را از خود به

ــه     ــورش جنايتكاران ــا در دوره ي ــناد ي ــن اس ــشي از اي ــفانه بخ متاس
نيروهـاي   اند و يا توسـط برخـي از   جمهوري اسالمي به سازمان از بين رفته    
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. اند مسئوليتي نابود شده سياسي كه اين اسناد در دسترسشان بود با كمال بي     
» گفتگوهـاي زنـدان  «يت اينترنتي  سااز چندي پيش بخشي از اين اسناد در      

  ∗∗∗∗.انتشار بيروني يافته است
ل و ياي از مــسا  جهــت حــل پــاره1365رفيــق داريــوش در تــاريخ 

طبيعـي   گيـرد و  هاي درون تشكيالتي تصميم به رفتن به ايـران مـي     دشواري
هاي تداركاتي كومله در  بود كه در اين رابطه رفقاي ما به امكانات و كمك

يعنـي پاسـخ    ∗∗∗∗∗∗∗∗ ايـشان  بـا ادامـه سياسـت قبلـي      كـه  كردستان رجوع كنند  
هنگام ورود به ايران در مـسير        رفيق داريوش به  . شوند شان روبرو مي   منفي

زنـدان بــورژوازي جــالد حكــومتي از   او در. شــود كردسـتان دســتگير مــي 
  .كند آرمانش دفاع مي

 «: او گفـت  . درباره سرنوشت داريـوش پرسـيدم     ) ايرج(از او   ... «
و آنهـا را     هـاي گذشـته خـود دسـت كـشيدم          ين كه از ديـدگاه    من پس از ا   

نادرست دانستم، رژيم از من خواست كه با برادرم داريـوش صـحبت كـنم،       
. هاي رژيم گردن نهد به خواست كه او هم با من همكاري كند و حاضر شود

من چند بار با داريوش ديدار داشتم و هر چه كوشش كردم كه او را آماده             
تو برادر من «: داريوش به من گفت . همگام شود، حاضر نشد   من  كنم كه با    

                                                      

 مقوالتي چـون !! در شرايط امروزي كه بخشي از جامعه روشنفكري ايران كاشف  ∗
و بيشرمانه به تحريـف مواضـع و        شده اند   » جمهوري«،  »سكوالر«،  »دموكراسي ناب «

هـا بـا مواضـع ايـن يـا آن       كردن ايـن خواسـت    هماني اين هاي كمونيستها و   خواست
هـا يـا از صـفوفي        داران اين ايـده    كه طاليه  ويژهه  ند و ب   ا فراكسيون حكومتي مشغول  

مـذهبي بـورژوازي،    اً  آيند كه فراز معنوي ديروزشـان در دفـاع از سـلطنت تمامـ              مي
داران  هسـرماي «، »سپاه پاسداران را به سالح سنگين مسلح كنيـد         «نوشتن شعاري چون  

 سـركوب بـدون مماشـات جريانهـاي         «. و همكـاري  » .ها را بر سر خود بريزنـد        بمب
ــي ــهسياس ــماره   –...  ك ــت ش ــار اكثري ــاي   و . »128ك ــالين حرفه ــفوف فع ــا از ص ي
كـه خـال حـضور       انـد و در شـرايطي      هـاي سـركوب همـين حكومـت بـوده          دستگاه

ز پـيش احـساس    م علمـي بـيش ا     زكمـوني  انديشمندان كمونيست و متعهد در دفاع از      
مــا مطالعــه دقيــق ايــن اســناد گرانبهــا و پــر ارزش كمونيــستي را بــه كليــه . ودشــ مــي

  .يمينما كمونيستهاي ايران توصيه مي
سـازمان  «بـا  » كوملـه «اسـنادي از روابـط   «ي   در اين رابطه رجوع شود بـه مقالـه   ∗∗

  »»رزمندگان
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مـشخص   هستي اما هر كس راه و روش خود را در زندگي شخصي خودش         
من هيچگاه حاضـر بـه همكـاري بـا ايـن رژيـم نيـستم و هرگـز بـه            . كند مي

ــان ــراي  زحمتكــشان كــه در مي ــافتم و ب ــرورش ي احقــاق حقــوق و  شــان پ
خاطرات آلبـرت  (» ».يانت نخواهم كردهاي آنها گام برداشته ام خ  خواست
  )سهرابيان

عليـرغم همـه مـصائب درون زنـدان          ∗∗∗∗به شهادت زنـدانيان سياسـي     
منظور  انقالبي به مانند ساير كادرها و اعضا متعهد جنبش چپ و داريوش به

م انقالبي به نوشتن و كار زكردن اوين بورژوازي به آموزشگاه كموني تبديل
 همراه با گروهـي از    1367در خرداد    .دهد  مي فكري در درون زندان ادامه    

دست جالدان حكومـت جمهـوري اسـالمي تيربـاران           محكومين به اعدام به   
  .شوند مي

  .ياد اين انديشمند و انقالبي كمونيست گرامي باد
  1381اسفندماه » اسناد رزمندگان«
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

                                                      

  مايون ايواني ه– 85مجله آرش شماره » نقش زنداني در مبارزه طبقاتي « ∗
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 هاي رفقاي شهيد  واپسين پيام

 

  محسن فاضل پيكارگر 
  31/3/1361خ شهادت تاري
  

  .  طبقه كارگر تي و حاكمي راه  آزادي  شهدايبا درود به تمام
  .  طبقه كارگر تي حاكمي درود به تمام رزمندگان راه  آزادبا

 روز در زندان مجـرد بـودن و  محـروم از همـه        139 بعد از    باالخره
.  محكـوم بـه اعـدام  شـدم    ع،ي دادگاه سركي با ،ياسي جو سني در چن  ز،يچ
 بـر آن موجـود نبـود و         يلـ ي دل چي مـن عنـوان شـد كـه هـ          هيـ  بر عل  يتهاماتا
ها  ها استوار بود و من از آن  آناتي باشد و صرفاً بر اساس حدستوانست ينم
 كـه  نـست ي ا يمسئله اساسـ  .  ندارند يل كار ي مسا ني به ا  نهاي ا ي ول تم هس يبر

سـت  ها مرتد ا  در قاموس آنستي و ماركس ست؛ي هستم و ماركس   يمن انقالب 
 هـست و آن هـم راه        ي زندگ ي  ادامه ي راه برا  كيفقط  . و محكوم به اعدام   

مهـم  . ايـ  به آرمـان زحمتكـشان و پرولتار       انتي خ يعني بار،     خفت يا يزندگ
 سال گذشته در هزاران مورد با خطر مرگ مواجه شـدم  12 در طول  ،ستين

دسـت   افتخار آن را بـه      ي اسالم ي جمهور مي باالخره رژ  يو از آنها جستم ول    
 كمتر اي شتري و چند سال بستي نيمهم طول زندگ.  ببردنيآورد كه مرا از ب

 ن نهفته بوده است و م     ي زندگ ني در ا  ي است كه چه محتوائ    نيمهم ا . ستين
انفعال دو سال   . ام   ثمربخش داشته  ي تا حد  يام كه زندگ   خوشبختم و آسوده  

  ياديـ  ز يهـا    و اهمال  ها ي من است و كم كار     ي در زندگ  ياهي س ي قبل، لكه 
 و  ايـ  من به آرمـان پرولتار     يبندي پا دوارمي ام ي ول اورمي ب ادي به   توانم يكه م 

 و يستي كه با رفقا و جنبش كمونييها ماني لحظه به پ  ني من تا آخر   يوفادار
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 دوره در زنـدان،     نيـ در تمـام ا   . ام، و خون من، جبران آن باشد        شهدا داشته 
هـا   نيـ  كـه ا ييهـا  نـه يو تمـام ك  زنـدان  طيشرا] در برابر[شعار من مقاومت   

 تيـ  شما صدها ب  يمن برا .  بود و مقاومت كردم    زندي بر سرم بر   توانستند يم
 و مبارزه است، هرچند كه يشعر من شعر مقاومت و شعر وفادار. شعر دارم

 را كه ي اعتماداقتيمن خوشحالم كه ل. نتوانستم آن را به دست شما  برسانم   
 ي كه دشمن بر سر مـن و رفقـا        يا  نهيك.  دادم رفقا به من  ابراز داشتند نشان      

.  ماسـت يدئولوژي و صحت راه ما و ا    ي درست ي  نشان دهنده  زد،ير ي م گريد
 در راه مبارزه و انقـالب  ي فزونتريروي نيستي شما بايها برا چون من و آن 

 ي شروندهيـ   بـودم از رود پرخـروش و جوشـان پ           يا  مـن قطـره   .  كند جاديا
 نيـ  از ا  يا   است كه تا به آخر همراه و قطـره         نيا افتخارم    من  و ،يستيكمون

  .رود  بودم
 ي شـما در زنـدان و در پـا       ي  گونه كي رفقا تصور عزم و كار بلشو     

. ديـ  صبح باالخره خواهد دم    ي ستاره. دهد ي م دي و ام  روي دار به من ن    ي چوبه
 داشـته   هـا   ستيـ  از ما كمون   دي به هزاران هزار شه    اجي اگر احت  زمياليراه سوس 
.  بوده و هستندندهي آي براي فداكارني اي  آمادهكسري ما يمام رفقاباشد، ت
 و ميكـرد  ي مبارزه ماي زحمتكشان و پرولتار ي پرشكوه برا  يا  ندهي آ يما برا 
 مختلف به هر صورت     يها   هرگاه مرگ و رنج    ي مرگ با شكوه، ول    ينه برا 
  . جان استني در نزد ما همزي چني باشد، كمتري ضرورري مسني اي طيبرا

هـا بـه     آني شهدا و وفـادار گريها راجع  به من و د      توده ي برا رفقا،
 كيـ را از نزد  » يسـام « كـه    يني فلـسط  يهـا   تـوده . ها، خواهند گفـت     توده

 مختلـف بـا او بـوده انـد او را         ي مختلف و كارها   يها  جبهه  و در  شناسند يم
 ي و آزاديي در واقـع، در راه رهـا  ي كه سـام   دييها بگو    و به آن   شناسند، يم

 زمياليـ  و امپر  يدارا  هي محروم منطقه از چنگال سـرما      يها   و تمام توده   ها  آن
  .  شددي و شهديجنگ

 مي زنـدگ  ي  گذشـته  لي كه در زندان گرفتم از تحل      يدرس مهم ! رفقا
 و راني اطي در شراي انقالبزميني لنزمي درك ماركسي آن براكيرفقا . بوده

ــســازمان و تطب ــ آن را نباقي ــورد .  هــدر داددي ــا و گرادر م ــانتقاده  شاتي
 آفـت   نيا.  عمل كرد  يستي قاطعانه و كمون   يستي در درون خود با    ييبورژوا
  .  ما و سازمان ما استبانقال

 هر رنگ و شكل، ضامن رشـد         به ستيونيزي رو ني خائن يافشا! رفقا
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مـن  .  راه كـرد  نيـ  در ا  يستيـ  نبا يا   مالحظه چي انقالب است و ه    ييو شكوفا 
 بـه  شي بـه انقـالب و گـرا       شي گـرا  نيكـه بـ    را در واقع تلف كـردم        يعمر
متزلزل بودم كه در حد خـود       ]  انفعال است  اي بودن   ويمنظور پاس  [زميفيپاس

  .  كار و خودم زدمبه ييها ضربه
 مبـارزه   نكهي ا يدوست داشتم برا  .  را دوست داشتم   يرفقا من زندگ  

 يهمـ  ماريل بـس ي چون به مساگذارم يكنم و زندان را دوست داشتم و ارج م 
  .  را در زندان به پا دارمي انقالبي  و توانستم شور مبارزهام دهيرس

 و  هـا   ستيـ  اسـت كـه مـا كمون       ريـ  حق نيـ  از ا  شيرنج زندان ب  ! رفقا
 تـا  داني شـه گريمن مطمئن هستم كه من و د. مان باز دارد  را از راه  ونيانقالب

 و در جشن نـان و مـسكن و   مي زنده هستوني انقالب گريابد در وجود شما و د     
  . كوفتمي خواهيها پا  زحمتكشان به همراه شما و آنيزادآ

 نجـا ي هـر آنچـه در ا      . كـنم  تي ندارم كه راجع به آن وص      ي ثروت من
 به من بدهـد  خواست ي پدرم مايهمراه من است و هر چه به اسم من بوده و     

آن قطعه . ام صرف شود  را در آن گذاشتهمي كه زندگي در همان راهيستيبا
 و هي قـض ني شـامل همـ  زي پولش را به من بدهد ن    خواست ي كه پدرم م   ينيزم

 يبـرا .   كندي بپوشد و سوگوار  اهي س يستي نبا يدر مرگ من كس   . تامر اس 
پـدر و   .  باشـد  يستي شما هم نبا   ي شدم و برا   دي كه شه  ستي ن بتي مص نيمن ا 

 شـان  بي كـه نـص  ي غمـ نيـ  از اشانيـ  را دوست داشـتم و برا زانميمادر و عز 
 بـودم، نـه    يگـر ي د ي طبقـات  انيـ  وابـسته بـه جر      مـن  يسـفم ولـ   ا مت شـود  يم

  . فشارم ي مي همه را به گرمتدس. ام خانواده
 اديـ  فر  را  امـر  كيـ  شما فقـط     ي برا داني شه گريخون من و د   ! رفقا

  .»!شيبه پ! شيبه پ«: زند يم
  !  مرگ بر ارتجاع،يدار هي مرگ بر سرمازم،ياليمرگ بر امپر

  ! كارگري  طبقهيلوژدئوي تنها ازم،يني لنزميزنده باد ماركس
  !يستيزنده باد جنبش كمون

  ! كارگري  طبقهي در راه آزادكاريزنده باد سازمان پ
  !ها  تودهكاريزنده باد پ

  
  31/3/1360محسن فاضل 
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  يدي جاومي كردي شهكارگريپ
  )زي تبري پزشكي دانشكده) انترن( سال آخر ي دانشجوز،ي تبرالتي تشكي رفقااز(
  

 نامـه   تيوص: راني قهرمان ا  يها   كارگر و خلق   ي  سازمانم، به طبقه   به
  ):اراني ادي (كنم ي آغاز مي از سرود سازمانتيام را با چند ب

  دارد از پتك كارگر نشان/  بر پا اكنون پرچم ما گشته«
   سازمانميها را ده توده/  زنده در جان مي را كناراني ادي
  » بر بازوانهي صدا، برزگر با كارگر تككي صف و كي

 يا  نامهني اولنيا. گذرد ي روز از بازداشتم مستي شش ماه و بدحدو
 در ي حاد مبارزه طبقاتري مدت هر چند كوتاه س     نيدر ا . سمينو ياست كه م  

 ي ابنـده يجنبش اعتال . ديمايپ ي راه خود را م ي وجه نيدتريكشورمان به شد  
 افـات  و انحر  شاتيـ گرا. ها نظام حاكم را مورد هدف قرار داده اسـت           توده

 رود ي آن مميها را مورد محاصره قرار داده است و ب         جنبش توده  يخطرناك
] در[ نشود به انحرافات     رانهيگي و پ  ي انحرافات برخورد اصول   نيكه اگر با ا   
 نقش عمـده دارد و    ي فعل طي كه در شرا   يا  مسئله. شود  منجر   يا  جنبش توده 

 خلـق   نيهدمجا] ي مسئله[ دارد   ي است و در انقالب جا     ديقابل برخورد شد  
 بـورژوا دمـوكرات در اتخـاذ        يرويـ  ن كيـ  خلق به عنـوان      نيمجاهد. است

 يقـ ي اشـتباهات فـراوان و انحرافـات عم        يا دار كي و برنامه و تاكت    استيس
و ) ها براليل( صدر يها با جناح بن  و اتحاد عمل مشخص آنييهمسو. هستند
 ضـد  و ي مقاومت، مخدوش كردن آشكار صـف انقالبـ     ي مل ي شورا ليتشك

 انهي جدا از توده و ماجراجوي مشكيترور مسلحانه به عنوان . نقالب استا
 وارد كـرده و مـشكالت       يستيـ  و كمون  ي بـر جنـبش انقالبـ      يلطمات فراوان 

 ي كرده است؛ در حال   لي تحم يستي و كمون  ي انقالب يها   را به سازمان   يشتريب
 ي الزم را نداشـته انـد، بـه نظـر مـن مـش      ي عمل ي سازمان يآمادگ) ها  آن(كه  
 جنـبش  ي جـدا از تـوده كـه تـوان سـازمانده     ي مـش  كيـ  به عنوان    يكيچر
تر سخت   را ندارد، هنوز ورشكست نشده، بلكه با شدت هر چه تمام        يا  توده
 و كيدئولوژي اي  بها دادن به مبارزه به علت كم. دهد ي خود را نشان ميجان

 و نبود ها  آنينينابي مواضع متزلزل و بي مستمر و افشا  وعدم برخورد قاطع    
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 ي بـورژواز  ني ا ،ي و كارگر  يا   توده گاهي پا ي و دارا  يقو. ل . تشكل م  كي
همانطور كـه عمـالً در      . ديها را به دنبال خود خواهد كش        خواهد بود كه آن   

 ترور و   طيدر رابطه با شرا   . ميهست] امر [ني شاهد ا  ي طبقات ي  مبارزه تيواقع
 يروهـا ي بـه ن   يتجـاع  ار ميـ  رژ ي  ددمنـشانه  ي خفقان حاكم بر جامعه و حمله     

كمونيست و انقالبي، ضرورت برخورد فعال و همه جانبه بـا ايـن تهـاجم و                
 يهـا  كيـ  و تاكتوهي شـ جلوگيري از ضربات بيـشتر بـه تـشكيالت و اتخـاذ         

 يستيـ  و كمون  ي انقالبـ  في وظـا  يفاي درنگ در ا   يا   ذره نكهيمناسب بدون ا  
 ي  بـه مـسئله   سـازمان در برخـورد     في وظـا  نيتـر    باشد، از مهم   زيسازمان جا 

 در سـطح  يبرالـ ي جـو ل  مي دو سال و نـ     تيبه خاطر حاكم  . باشد ي م التيتشك
ــود ل  ــه و وج ــبراليجامع ــشكزمي ــتقبال و رويالتي ت ــراوان ي آوري و اس  ف

 و  بـرال ي عناصـر ل   الت،ي در صفوف تـشك    زم،يني لن زميروشنفكران به ماركس  
 ي عانه با توجه هجوم سـب     ي فعل طيروشنفكر متزلزل وجود دارند كه در شرا      

تزلــزالت )  ســازمانژهيــبــه و (ستيــ و كموني انقالبــيروهــايارتجــاع بــه ن
. غلطنـد  ي در مـ  انـت ي بـه خ   ي و در مـوارد    افتـه ي قيها تعم    آن ي روشنفكرانه
 چراغ دي مسئله باني جهان در مورد اياي رهبر پرولتارني لني انهيرهنمود داه

 به ي وضعني چني در صورت مشاهده.  عناصر باشدنيراه ما در برخورد به ا
 ايدئولوژيك، بايد افراد تصفيه شـوند و      ـ و ميزان اين تزلزل سياسي       نسبت

 شـرايطي فعلـي حـاكم بـر جامعـه     . از مدار تشكيالتي اخراج صورت گيـرد     
 التي تـشك  ي رفقـا  كيدئولوژيـ  ا ي و توانمنـد   شي آزمـا  ي برا يمحك خوب 

 از  دي و با   عمده است  ي انقالب ياسي كار س  ،ي فعل طي در شرا  ظرمبه ن . باشد يم
 آن، راسـتروانه و عقـب       گري د يهر گونه حركت چپروانه و زودرس و رو       

ها   و مازندران كه تودهالني مناطق مانند گي در بعضيمانده اجتناب نمود ول
 در  تـوان  ي برخوردارنـد، مـ    ميـ  نـسبت بـه رژ     يو زحمتكشان از توهم كمتر    

 بـه علـت    مـسلحانه اقـدام نمـود و     يا   جنبش توده  ي سازمانده يتدارك عمل 
.  با هر منطقه برخورد مشخص نمـود       ديرشد ناموزون انقالب در كشور ما با      

 يرويـ هـا ن     آن ي در منـاطق مختلـف و سـازمانده        يا   توده يها  وجود جنبش 
 ضـربه زدن بـه   ي آن بـرا يروهـا يشـدن ن   را پخش كرده و از متمركز   ميرژ

وجه به ت.  خواهد كرديريجلوگ. ل . مي انقالبيها ازمان و سيا  توده  جنبش
 ي بـرا يديـ ل كلياز مسا) آن( كارگر و دادن رهنمود الزم به ي جنبش طبقه 

  . باشد ي با قدرت حاكم ميي نهافي تكلنييتع
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  : به مسئله دادگاه خودمانبپردازم
مـا را بـه     )  دوسـت مجاهـد    كيـ  و   قيـ هشت رف ( همراه رفقا    شبيد

 ريلت د  به ع  ،ياي و قرون وسط   يا  قهي دق كي يها  دادگاه خواستند و دادگاه   
]  ابوالفضلديس [شي چهار نفر پها، دادگاهي از حد بشيوقت بودن و اشتغال ب

 جـالد   يموسو.  برگشتند قهيجالد رفتند و بعد از چند دق      ] يزيتبر [يموسو
ها، اعدام   با آنيها محارب گفته بود و در صورت عدم همكار        آن ي مهبه ه 

 گرفتند و بـا     ي باز رفقا مرگ را به   .  بود يشب پرعظمت . را مطرح كرده بود   
هـا و مقاومـت    مبـارزات تـوده  .  شاداب و رزمنده در انتظار بودند      يا  هيروح
كـار بـه   . سـت ها را باال برده ا  تمام آني هيها در برابر ارتجاع حاكم روح  آن
 ريد. دادند ي مهي روحگري دي كم تجربه به رفقا   ي بود كه رفقا   دهي رس ييجا

 ي كه چهار نفـر دادگـاه      ي در حال  ميشتگ  مي همراه رفقا به بند بر    . وقت بود 
 شـده اسـت و   نييحكم ما از قبل تع    .  نفر را به فردا موكول كردند      5شده و   

 ارتجاع حاكم است و   با امان ي ب ي  خود كه همانا مبارزه    ني به عهد خون   زيما ن 
 بـه اسـتقبال مـرگ      وار  كي بلـشو  ، كـارگر  ي جان باختن در راه منافع طبقـه      

 همچنان پرتوان و پرخـروش بـه راه         يش انقالب  رفت و كاروان جنب    ميخواه
) زمي كمون زم،يالي خلق، سوس  كي دموكرات يجمهور (يروزي پ ي خود تا قله  

  . ادامه خواهد داد
 مادرم كه در بزرگ كردن من دچار زحمات فراوان شـده اسـت              به
 ستيـ  و كموني فرزندان انقالبـ ي  كه همهخواهم ي و از او م  فرستم يدرود م 

و .  سـالم برسـاند  اني و آشـنا ليـ  خود بداند و بـه تمـام فام    را فرزندان  ديشه
  . راه ما را ادامه دهند] ها آن[ كه دوارميام

  ! كارگري  طبقهي در راه آزادكاريدرود بر سازمان پ
  !زمياليمرگ بر ارتجاع و امپر

 !زمي و كمونزمياليزنده باد سوس
  

  17/5/1360 يدي جاومي كرستي كمونكارگريپ
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   كسب پرستقوبعي دي شهكارگريپ
  )زي چاپ تبري تهي عضو سازمان، عضو كمديكاند، 19/5/1360 شهادت خيتار(
  

 در شيواليـ  همه هني مرگ با ا  ي ول كشم ي مرگ را انتظار م    لحظات
 و شميـ اند ي در جنبش م  زميونيزي رو يوالي به ه  ي وقت ي ول ديآ ي م چينظرم ه 

 همانـا   گزر كـه دشـمن بـ      ام  دهي رسـ  نجـا يا] بـه [امـروز   . افتـد  يتنم لرزه مـ   
 اسـت كـه     نيـ سفارشم ا . باشد يم...) ي سه جهان  اي يخروشچف (زميونيزيرو

 چـه در درون و چـه در     زميونيـ زي رو هيـ  عل رحمانـه  ي و ب  ري ناپذ زشرفقا سا 
 را يستيونيزي روشي گرا110 ي هياني براًي كه اخندي سازمان مبارزه نمارونيب

كه خـون شـهدا      است   نيسفارش من ا  . دهد ي صورت نشان م   نيبه آشكارتر 
 ا بلكه خون شهدا رند،ي نمازميونيزي روي قهيوث» تياكثر« مانند ديرا نگذار

  . رندي به كار گزميونيزي روي نابودي برايا به عنوان سالح برنده
 بـودن را دارنـد   شĤهنگي پي مختلف ادعا يها   با آنكه سازمان   امروز

 يبه جـا . ميفتاد دور اي طبقات ي  است كه ما از بستر مبارزه      ني ا تي واقع يول
 ميخـواه  ي م يعني ميده ي بر عكسِ آن را انجام م      ك،ي دموكرات اليكار سوس 

 مـا را از     حي هـم عـدم درك صـح       نيـ ا. ميي بنمـا  الي سوسـ  كيـ كار دموكرات 
 بودن ي چند سال جنبش هم انحرافخي و تاردهد ي نشان مزمينيلن   -زميسمارك

 يرفقـا بـا مرزبنـد    اسـت كـه   نيسفارش من ا.  مسئله را نشان داده است    نيا
 و تـشكل و     يستيـ الي سوس ي آگـاه  ،ي بـه مفهـوم واقعـ      زم،ي با اكونـوم   قيدق

 راه  كيـ  رنجبران جهان    يحصول وحدت را به درون طبقه ببرند، چون برا        
  .استي پرولتاري و سازماندهي دارد، آن هم آگاهودچاره وج

 يزيـ ر   ست و برنامه   ي كار، كار پر حوصله و عموماً دراز       نيا! رفقا
 مـورد   نيـ  در ا  شتريـ  و ب  شتريـ  است كه ب   نيسفارش من به رفقا ا    . واهدخ يم

] كـرده [ را آگاه    اياز نظر دانش پرولتار   ] كنند [ي سع ني و همچن  نديفكر نما 
 ي و حركـت انحرافـ     ديـ  د كي راًي و ارتقا اخ   هي تصف ي نهيدر زم . ارتقا دهند 

 ]مورد [يرا چند صباح  . ل .عناصر سازشكار راست، اصول م    . كرد يعمل م 
 ريـ  هولنـاك اخ ي  اثرش نمونـه نيتر  قرار داده كه سادهشيتاخت و تاز خو 
 آگـاه و  يسفارش من به رفقا.  نقض وحدت در درونگريبود و از طرف د    
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 رفقـا و در     نيـ  جهت زدودن انحـراف ا     كيدئولوژي ا ي  مبارزه ياستوار رو 
سـفارش مـن بـه    . انيـ  عناصر و جرني و طرد ا هي حصول، تصف  عدمصورت  

عمـل   [دهي سـنج شي اسـت كـه در حركـت خـو    نيـ  و مسوول ا  آگاه يرفقا
 كـه   يمـ يانحراف عظ .  را از نظر دور ندارند     يالزم است كادرساز  ...]. كنند

 و برخـورد از بـاال و        يدر جنبش ما بـوده همـان عـدم توجـه بـه كادرسـاز              
 ي  از انحرافــات عمــدهيكــي انحــراف هــم نيــكــه ا] اســت [كيــبوروكرات
 است كه همواره اصول را تـوام        نيفارش من ا  به رفقا س  . باشد ي م ييبورژوا

 را نــه در راه شيوقــت خــو.  و آمــوزش دهنــدĤموزنــدي بيبــا عمــل انقالبــ
  . ندي صرف نماي بلكه در راه حركت اصولزم،يبوروكرات

 است كه از نيسفارش من ا.  بودني انحراف، با آن خائن  ي اصل كانال
  . دي خائن غفلت نورزيمجازات اعضا
 ي نكـنم ولـ    يام بـد    كـرده  يبا آنكه سـع   ... ادرم در حق پدر و م     من

-ستيـ  در حـد خـودم ماركس  ستيـ نيلن -ستيـ  ماركس كيـ اساساً به عنوان    
 مـسوول  ي است كه رفقـا ني و سفارشم ادوارميام.  برخورد نكردم  يستينيلن

 مبارز ي رفقا يسفارشم به تمام  . ندي نما ياري مهم به خانواده ام      ني ا ميدر تفه 
 هيـ بـا مبـارزه عل    ] همـراه [ و   زمياليا حـصول سوسـ     است كه مبارزه را تـ      نيا

 انحرافـات   هي عل ي جد يا  مبارزه.  در تمام اشكال آن ادامه دهند      زميونيزيرو
 يستيـ ونيزي روشي گـرا هي علي جدي  و مبارزهمان هنيم. ل . جنبش م  ياساس

  . سازمان
 ي  حزب طبقه  جادي تا ا  ايدادن پرولتار    و تشكل  ي آگاه ي به سو  شيپ
  !كارگر

  !يجهان. ل . از جنبش مزميونيزياد رونابود ب
 زميونيـ زي و رو  ي بـورژواز  هيـ  عل ي جهـان  يپرتوان باد جنبش انقالبـ    

  )!ي و سه جهانيخروشچف(
  !  پاك و رزمندهي رفقايسالم گرم به تمام

 !كيدئولوژي اي برافراشته باد پرچم مبارزه
  

   كسب پرستعقوبي
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  مي رحدي شهكارگريپ
  )6/7/1360 شهادت خيتار(
  

 يها  زحمتكشان و خلقي  به همهكار،ي كارگر، به سازمان پي بقه طبه
  .تحت ستم
 كه  يچهل روز قبل، از زمان    . سمينو يست كه م  ا يتي وص ني دوم نيا

بـه سـركوب جنـبش      ] گـر يد [ي و هـارتر از هـر زمـان        تـر  يستيارتجاع، فاش 
 سبعانه اعدام   ه،ي رفقا را به خاطر پخش اعالم      نيتر  هبتجر يب يپرداخت و حت  

 قـسمت  خـوانم  ي اكنون كه آن را مـ ي را نوشتم ولتنامهي وص ني اول كرد، يم
 يايـ  خـود، گو نيـ  نـاقص اسـت و ا      يلـ ي خ زيـ  را قبـول نـدارم و ن       آناعظم  

 طيدر شرا . رديگ ي ست كه در جامعه صورت م      يمي عظ راتييتحوالت و تغ  
 خورده، به   ي مهلك ي ضربه» تياكثر« ارتداد   لي به دل  يستيكه جنبش كمون  

 دهي كـش هـا   بـرال ي بـه طـرف ل     ني مجاهـد  ،يستي كمون ي قطب قو  علت نبودن 
ــه] و[شــدند  ــش  عقــبي در ادام ــينين ــه طــرف  ي از مواضــع انقالب  خــود ب

 جـدا از تـوده و   يهـا   و تـرور اتيـ هـا عمل   همراه بـا آن يبرالي ل يها  استيس
 فرصـت را بـه ارتجـاع حـاكم     ني كردند كه بهتـر لي را به جامعه تحم   ينارس
 يستيـ  كه جنبش كمون   يمخصوصاً زمان (د دادند    سركوب دشمنان خو   يبرا
)  و تحوالت جامعه موثر باشدريي در تغلفعل بايروي به صورت نتوانست ينم

 در  كيـ  دموكرات طي كـه در شـرا     يي عمل را به كمك بورژواها     ني ا ميو رژ 
در شـعاعي بـاور     تـر      ساده اري نقاط سازمان النه كرده بودند، بس      نيتر  حساس

ي مـا بحـران روز بـه روز در            اآلن در جامعـه   . دهد  ينكردني انجام داده و م    
 هر زي خود نمي كه رژي به طوردواند، ي مشهي رتر شده و  سطح و عمق وسيع   
 شيها ييتواناها و نا  چتر عوارض جنگ به كمبودري زشيها روز در روزنامه

 ي ممالـك گرانـ  ي در همـه  «نكـه ي بـا اعـالم ا     ينـ ي خم يمعترف است و حتـ    
 يانداز  چشمغاتشي با تمام تبلزي نميود سردمداران رژنشان داد كه خ» هست

 د،ي بـه خـاطر سـركوب شـد    زيـ  ننـه ي زمنيدر ا . در مورد حل بحران ندارند    
 غـات ي تبلديـ  با، جامعه را در بـر گرفتـه  يها زندان و اعدام كه اكثر خانواده  
 ياباني خيها نگيتياعتراضات و م] در شكل[همه جانبه را در صورت امكان 
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 وضـع در    كـنم  ي ندارم و فكـر مـ      ي خبر روني در ب  مانيروهايع ن من از وض  (
 ياسي س اني زندان يدر مورد قطع اعدام و آزاد     )  نباشد زي جاها مثل تبر   يليخ

 در جامعـه در     اكنـون سازمان داده در سطح جنبش با دو انحراف عمده كـه            
  : مبارزه كرددي است، باها ستي كمونيعني ونيحال مبارزه با سنگر انقالب

 ي مقامـات پـا  يهـا   جدا از تـوده كـه بـر تـرور    يستي آنارش خط -1
 خط در جامعه است كـه بعـد   ني اياسي نشانگر عدم مرگ س  ني و ا  فشارد يم

 ديـ  خـط با نيـ ا.  جامعه موقتاً كنار رفته بـود  ي ژهي و طي به خاطر شرا   امياز ق 
 رد،يـ  از آن صـورت گ دي نبايتي حماني كوچكتر ي لباس چيافشا شود و در ه    

 خط را ني مختلف ايها  مختلف با روپوشفي ط وون زندان د   در درچرا كه   
 بـه   يا   توده يها  اميها كه معتقد به شروع ق        اول آن  كنند، ي م غي و تبل  تيحما

 و  يسـاز   نـه ي وقت بـدون زم    چي ه يا   توده يها  اميق. ها هستند    ترور نيدنبال ا 
 اهـ   ذهـن تـوده  دنيها هم به جز به انحراف كـش          و ترور  شود يكار شروع نم  

 را  ميـ  كه معتقدند ترور رژ    يي بكند و دوم آن هات     تواند ي نم يگريت د خدم
  . كند يم] فيتضع[

هـا     تـوده  نيتر  مانده   كه عقب  اميها كه زمان ق      خط دوم، خط آن    -2
ــيس ــرا  ياس ــد در ش ــده بودن ــ دموكراتطي ش ــا انگكي ــ ب ــا زهي ــالم يه  ناس

 دنيـ  شـدند و اآلن بـا د      اسـت ي به اصـطالح خودشـان وارد س       شانيروشنفكر
 آن، رنـگ و رو      تفـاوت  ي و بـ   انيـ  عر ي  و چهـره   ي طبقات ي  مبارزه تيقعوا

 خـود سـرود كـرده    ي دوران ركود را برايها تز. اختندباخته و به توبه پرد   
 افشا كرد   دي را با  ها  نيا... روي و حفظ ن   ينينش  اند و آن هم البته قسمت عقب      

 و ي عـاد ي زنـدگ ي را بـرا شانيـ روهاي و نينينـش   خـود عقـب  يها تا به خانه 
  !راحت دور از مبارزات حفظ كنند

مسدود كردن  ] و[ از خود    امان ي سازمان عالوه بر محافظت ب     اكنون
 ،  هيـ  اول ي فهي ضربه زند، به عنوان وظ     ي زمان تواند يها كه م     كوره راه  ي هيكل
  .  مبارزه كندها ي مشني با اديبا

و  زيرفقا، اكنون دو ماه است كه سازمان در تبر        ! ؟ي چه محافظت  اما
 ي ولدانم ي نمي تهران را به خوبانيجر.  خورده استيتهران ضربات مختلف

 التيتــشك. (د . دي و بــه دنبــالش جمــع مركــزعقــوبي انــتي خز،يــدر تبر
 ي واقعاً افتضاح به بار آورده شـد و آبـرو  زيتبر) يآموز  و دانش ييدانشجو
 نبـوده،   ي عاد اي ي اتفاق يا   هر گز مسئله   نيا. دار كرده اند    را خدشه  انسازم
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 در يقـ ي از انحرافـات عم تيـ  حكازيـ تبر. د . دي تمـام جمـع مركـز    انتيخ
 ي  و مبـارزه قيـ  و دققيـ  عميابيـ  شهي كه در عدم ر    يانحرافات. سازمان دارد 

 جـز  ي آن، دورنمـا ندگاني و اخراج قاطع نماهيها و تصف  با آن كيدئولوژيا
 ي  طبقـه   آشـكار بـه    انتي خ ،يتوجه ي ب نيرفقا كوچكتر .  ندارد زميونيزيرو

گفته اسـت بـه مـن كلـت         )  و خائن معروف   لياهل اردب (اسد  . كارگر است 
 از خواهند ي گفتند كه مهيو بق.  خودم بكشم اشدمي ديكاري تا اگر پديبده

 قاط ننيتر  در حساسيفي كثي بورژواهانيچگونه چن. رنديسازمان انتقام بگ
 در ايـ  داشته و آ وجود ي ماد ي نهي جز آنكه زم   ايسازمان النه كرده بودند، آ    

به منحصر   ييها  انتي جنبش خ  ني و قاطع ا   ريگي پ ي  مبارزه كيصورت عدم   
 هم يي لو داده و چند تا هي را در اروم   گري د يكي يفرد خواهد بود؟ به تازگ    

 انيفـدائ «هـواداران    قـبالً    ني خـائن  نيـ  از ا  يبرخـ ( شـده انـد      داي پ لياز اردب 
  ).ند بودند كه بعد هوادار سازمان شده بود»تياكثر

  
  : خانواده اميبرا

  زم،ي پدر و برادران عزمادر،
ها هـم جـز از        جبران آن . دي ا دهي من كش  ي برا ي زحمات فراوان  شما

 نيـ  دنيـ  باشـد؛ چـرا كـه ا   توانـد  ي كارگر نمـ ي  رسالت طبقه ي  ادامه قيطر
از .  اول به كارگران و رنجبران جامعه است  ي بزرگ هر فرد آگاه در درجه     

 يزمان. دي نكن هي من گر  يكه هرگز برا  ) اً از مادرم  مخصوص (خواهم يشما م 
هـا اعـدام     آني ما بـرا ي  كارگران و زحمتكشان جامعه    ي لحظه زندگ  هركه  

 را از دسـت  يزيـ  مـرگ چ نيـ مـن در ا . ستيـ  نيزي بار اعدام چكياست،  
 از كـارگران انـد و       ها  ستيكمون.  ندارند ي منافع فرد  ها  ستيكمون. دهم ينم

 ع شود منافني تاماياگر منافع پرولتار. ها است نافع آن كارگر م ي منافع طبقه 
 يزيـ  چ طي شـرا  نيمن در مرگ سرخ را در ا      .  شده است  ني تام ها  ستيكمون

  .نميب ي نماي پرولتاركي منافع استراتژني مبارزه و جز تامي جز ادامه
 كارگران و   ي  از آن همه   ها ييباي ز دي با ي است ول  باي ز ي زندگ يآر

 قي عمي نهي ك كي عدم وجود    ي رس از اعدام جز نشانه    ت... زحمتكشان باشد 
 نيـ  جـز ا يزيـ شـما هـم بـه چ   . ستيـ  نيگـر ي د زي چ ينسبت به دشمن طبقات   

  . دي مرا هم به سازمان من بدهيها پول. ديشيندين
  !ي آزاديزنده باد مرگ برا
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  !ريچه كند با دل چون آتش من، آتش ت. دي جنگدي وار بباكيبلشو
  ! و جهانراني زحمتكشان اي  كارگر و همهي  طبقهي زنده باد مبارزه

  ! كارگري  طبقهي در راه آزادكاريزنده باد سازمان پ
  ! خلقكي دموكراتيبرقرار باد جمهور
  !مرگ بر ارتجاع

 بـا برخـورد و      رونيـ  ب ي شده با خـون خـود و رفقـا         ري دستگ يرفقا
ان  را شسته، سـازم    ني خائن انتي انحرافات، خ  هي عل ي قاطع و پرولتر   ي مبارزه

 . را سربلند خواهند كرد
  

  مي رحكارگري پستيكمون
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  ي محمد رضا بشروهدي شهكارگريپ
  )زي تبرالتي، از تشك1360 وري شهادت اواخر شهرخيتار(
  

   كارگر،ي  طبقهي راه آزادوني و انقالبها ستي كموني تمامبه
 يهـا    خلـق  يستيـ الي و ضـد امپر    كيـ  جنـبش دموكرات   يري اوج گ  با
 روز به روز هارتر شـده و        ي اسالم ي جمهور يضد خلق  مي رژ ران،يقهرمان ا 
 ي چنـد روز دي تا شا  زدير ي را م  وني و انقالب  ها  ستي خون كمون  شتريهر چه ب  

 صـبح   ي دهي باطـل كـه سـپ      اليـ  خ ي زهـ  ي خود ادامه دهد ول    اتي به ح  شتريب
  .  استكي نزديروزيپ

 كــه رايــ مــرگ انــد، زي  آمــادهشهيــ همهــا ستيــ رفقــا، كمونيآر
. دي بـه ثمـر نخواهـد رسـ      ونيبا خون سرخ زحمتكشان و انقالب     آرمانشان جز   

 از  ديـ  وجـود دارد كـه با      يقي عم ي  دره زميالي و سوس  يدار  هي سرما نيچون ب 
 مكتب، ني پر شود و من به عنوان شاگرد اها ستي و كمونونيخاكستر انقالب

  :راي شكل مبارزه قبول كردم زكي عنوان همرگ را ب
   استزاري از مرگ بدلم«
   استكاري را گاه پي و بديكيآندم كه ن يول

   استنيري رفتن به كام مرگ شفرو
 دي شـه  قيـ  رف اتينقل از دفاع   (». است ني ا ي آزادگ ي ستهي هم با  كه

  ])ي كسرائاوشي اثر سرياز شعر بلند آرش كمانگ[هوشنگ ترگل 
 ي اردو ني سـخت بـ    ي امـروز مبـارزه   ! راني و زحمتكشان ا   كارگران

.  وجـود دارد   گـر ي و ارتجاع از طرف د     هيسرما ي طرف و اردو   كيكار از   
 را از هـم  ي اسـارت و بردگـ  يرهاي و تمام زنجديزي كه برخدهيزمان آن رس  

 مقطع نيرفقا در ا. ديندازي ب خيدان تار    تان را به زباله    نهيري و خصم د   ديبگسل
 ونيـ  انقالب هـا   ستيـ  كمون ي تمـام  ديـ با... رانيـ  قهرمـان ا   يهـا    خلق خيتاراز  

 را هـا  بـرال ي وقـت گـول ل  چي هـ نكـه ي دست آورند و آن ا   سخت به  يا  تجربه
 هـر وقـت امكـان سـركوب داشـت، حتمـاً             ينخورده بداننـد كـه بـورژواز      

 سـخت و    التي تـشك  كي به   ي مبارزه با بورژواز   ني و در ا   كند يسركوب م 
 سـخت و  كيدئولوژيـ  اي  جـز بـا مبـارزه   التي تـشك  ني است و ا   ازي ن نيآهن
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.  نخواهـد مانـد    داريـ و راسـت پا   » چـپ « هر گونـه انحرافـات       هي عل امان يب
 است كه به خاطر من      ني من به پدر و مادر و برادران و وخواهرانم ا          تيوص
 نيهمچنـ .  عمـل بپوشـانند  ي  راهم به آرمانم جامه  ي  نكنند بلكه با ادامه    هيگر
 تا در راه سرخ انقالب به مصرف د،ي بدهكاري را به سازمان پقاتم متعل ي هيكل

  . برساند
  ! و ارتجاعزمياليمپر بر امرگ
  !ستي نزميونيزي جدا از مبارزه با روزميالي با امپرمبارزه
  ! خلقكي دموكراتي باد جمهوربرقرار
 !زميالي باد سوسزنده
  

  ي محمد رضا بشروهستي كمونكارگريپ
  زيزندان تبر – 25/6/1360
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  ي بهروز غالمدي شهكارگريپ
  )زي تبرالتي تشكاز(
  

  .ها ستي زحمتكش و كمونيها  درود به كارگران و خلقبا
 سـت كـه بـا     يقـ ي عم ي  دره زمي و كمـون   يدار  هي سرما ي  جامعه نيب«

  ».شود ي پر مها ستيخاكستر ما كمون
  ني ميهوش

  
سـت  ا ي راهـ  ست،يـ  و سـاده و راسـت ن       مي مـستق  ي راه زمي كمون راه

 راه در نيـ ا.  درنـده يهـا   خطرناك و پر از گرگ    يها     و خم با گردنه    چيپرپ
 منجـر  ي از هـر گونـه سـتم طبقـات    ي و عـار طبقـه  ي بي جامعه خود به   تينها

 راه گذاشته ام و تا آنجا كه از دستم بر           نيمن آگاهانه قدم در ا    . خواهد شد 
  . راه انجام دادمني و در توانم بود در اآمد يم

 دوم بـا انحرافـات راسـت        ي  بـا آنكـه سـازمان بعـد از كنگـره           رفقا
 در عمل انجام نگرفت و بر اثـر         يند مرزب ني كرده بود، متاسفانه ا    يمرزبند

 انحراف  نيا.  شد ي نسبتاً مهم  ي  و راست، دچار ضربه    يبرالي انحراف ل  نيهم
 شد؛ در   ي كنون ي  در صد ضربه   90 اي 80 بود كه با عث      يا   به اندازه  يدرون
 در ستيـ  ب ايـ  ده   توانـست  ي خود فقط م   التي كه ارتجاع با آن تشك     يصورت
  .  ضربه را بزندنيصد ا

 آن يكي بلـشو ي بـه معنـا  ني از انـضباط آهنـ     يا درك درسـت    مـ  ارفق
 و در عمـل آن را كـامالً   مي گرفتـه بـود  ادي ي و آن را فقط در تئور      مينداشت

 به طور كامل و به تمـام معنـا انجـام    ن،ي كه بعد از ادوارمي و امميانجام نداد 
  رفقـا ي هيـ  كارگر، روحي  به راه طبقهني در مقابل خائن  نجايرفقا در ا  . رديگ

 مـرگ آنچنـان   ه،يـ  برخوردار است كه در مقابل آن روح       ياز آنچنان عظمت  
هـا بـا اسـتقامت خـود،           و آن  ستيـ  ن انيـ  است كه حـرفش هـم در م        فيضع
  . كنند ي ارتجاع زهر مي را براني خائنانتي خينيريش

 ندهي دارم كه از انحرافات درس گرفته خواهد شد و در آ         نييقي من
 كه رفقا راه انقالب را به دانم يخواهد شد و ماز آنان به نحو احسن استفاده     
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 دشـمنان پـوزه در خـاك و خـون           اران،يـ مـشت    «،»اراني«مصداق سرود   
  . را ادامه خواهند داد» ...كشد يم

 نكنند، چرا كه خون مـن      هي من گر  ي كه برا  ديي پدر و مادرم بگو    به
د  فرزنـدان خـو  ني را ع گري د ي و رفقا  ستي ن تر  ني رنگ دي شه ي رفقا گرياز د 
  .دي در راه انقالب كمك كنديتوان ي و تا آنجا كه مديبدان

  ! خلقكي دموكراتيبرقرار باد جمهور
  !زمياليزنده باد سوس
  !ي جهانزمياليمرگ بر امپر
  ! كارگري  راه طبقهدانيدرود بر شه

 
  ي غالمبهروز
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  نياهللا مهاجر  نعمتدي شهكارگريپ
  )زي تبرالتي، از تشك1360 شهادت اواخر مهر خيتار(
  

 و جهان و به نـام       راني ا ي دهي ستمد يها   كارگر و خلق   ي  نام طبقه  به
شان را فدا كردند و با درود   جانراني ايها  خلقييطر رها كه به خايشهدائ

  .  كارگري  طبقهي در راه آزادكاريبه سازمان پ
ــب،يا ــاجر نجان ــت اهللا مه ــي هرمني نعم ــارين  29/1/1360 خي در ت

 مـرا بـه     ليـ  دل ني از من نداشت و به همـ       ي مهم  اطالعات ميرژ.  شدم ريدستگ
 زميـ نيلن-زميدر زندان بـه آرمـان ماركـس       .  نگه داشته بود   فيصورت بالتكل 

 در نكـه يتـا ا .  لحظات عمر كوتاهم سازش نكـردم نيوفادار ماندم و تا آخر   
 يي دانـشجو نياز مـسوول ... ( و ي علعقوب،ي چون اسد،    ينيخائن انتياثر خ 
 ي حتــني خــائننيــا.  شناســاندندميــرا بــه رژماننــد كــف دســت، مــ) زيــتبر

 گذاشتند، مي رژاري را در اختامي قبل از قي اطالع راجع به من حتنيكوچكتر
.  نمانـده بـود    ي مـسئله بـاق    ني انكار كوچكتر  ي برا يي جا گري كه د  يبه طور 

 نيبـه همـ  .  شـود رشي دسـتگ  يزيـ  چ توانـد  يدانست كه از من نم      يارتجاع م 
 و ني پر از گزارشات دروغ از جانب خائن  و ي سرسر يي بازجو كيجهت به   
 در گول زدن ارتجـاع      ي من سع  ،ييدر بازجو .  دانشگاه اكتفا كرد   يفاالنژها
  . امدمي ننيي از اصول پايداشتم ول
 ندارم يمي و از مرگ هم بكشم ي من لحظات مرگ را انتظار منكيا

سـته   خوا يني خائن ني كه چطور چن   افتم ي انحراف سازمان م   ادي به   ي وقت يول
 فرزندان خلق را به مسلخ بفرستند ني قرار گرفته و بهترياند در مواضع اصل

 حاكم به جامعه بعـد      يبراليبه نظر من به خاطر وجود جو ل       . لرزم يبه خود م  
 كه وارد صحنه شده بودند، به خاطر انحـراف          ي روشنفكران متزلزل  ام،ياز ق 

بـه سـازمان راه      و به خصوص سازمان ما توانـسته انـد           يستيدر جنبش كمون  
 برسند و زي جنبش و سازمان ني تا سطح رهبري و حتابندي كرده و ارتقا دايپ

 تزلـزل   ، تهـاجمش را شـروع كـرد       شهيـ  كه ارتجاع هارتر ار هم     يطيدر شرا 
 نبودنـد كـه بـه قـصد       يهـا افـراد      آن ي ولـ  دي رسـ  انتيها شكسته و به خ      آن

اسـت حـاكم بـر       انحـراف بـه ر     ني وارد سازمان شده باشند، بلكه ا      يجاسوس
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 و بـدون شـناخت كامـل،        ي افراد بدون آزمون پرولتـر     نيسازمان بود كه ا   
 دي شـه قيـ بـه قـول رف  . اورديـ  بـه بـار ب  يا  فاجعـه  نيها را ارتقا داد تا چنـ        آن
 ي و با هر دو طبقه، هم بـورژواز     مي را خوب نشناخت   يما بورژواز «» مالك«

 كيدئولوژيـ  ا ي  مبـارزه  كيـ  نبـود    ،يآر. »مي سازش كـرد   ايو هم پرولتار  
ــر ــ   يپرولت ــث چن ــا ع ــبش ب ــه در درون جن ــازمان و چ ــه در درون س  ني چ

 سـت بـه   ي بلكـه هـشدار  ست،يهدف من انتقاد به سازمان ن    .  شد ييها  انتيخ
 آن زم،يونيزي رويعني جهان، يستي جنبش كمون ي سازمان كه انحراف عمده   

همان  مواضع سازمان از  ي انحراف در بعض   ني ا يها   و نمود  كند ي م ديرا تهد 
 اواخـر  نيـ  از آن، و در ا  يا  شهيـ  ر ريـ  و غ  ي پرولتـر  ريـ  و انتقاد غ   73 كاريپ
 آن در  ياي بقا ماندن ي انحراف و باق   ني از ا  يها   نشانه ي كه همگ  110 ي هيانيب

 ي سـر  كيـ  دوم بـه     ي  ست كـه سـازمان در كنگـره        يتيواقع. سازمان است 
طور قـاطع،    نه به    ي با انحراف قبل   ي ول د،ي رس يستي و كمون  يمواضع پرولتر 

 ي نـده ي افـراد نما الت،ي تـشك ي  نـه يدر زم.  برخـورد كـرد    طلبانـه  يبلكه آشت 
 كامالً جدا نكـرد و افـراد متزلـزل را در            يدي راست را از مواضع كل     انيجر

 داد و   تي ارجح كيدئولوژي نگه داشت و سابقه را بر سالمت ا        يسطح رهبر 
 نيـ  از ا  ي افـراد   باز گذاشـت كـه     زمي و اپورتون  زمي بوروكرات ي را برا  نهيزم
 عقـوب ياز جملـه    .  بـاز گردنـد    يديـ  توانستند به مواضع حـساس و كل       ليقب
 يانتيـ  بـه دامـن ارتجـاع رفـت و خ     زيـ تبر. د . د يو رهبر ] يتياكثر [ييفدا
 وقــت جنــبش چي كــه هــيانتيــ مرتكــب شــد، خي فرامــوش نــشدنيخيتــار
 ي راحــت كروكــيلــيهــا خ آن.  آن را فرامــوش نخواهــد كــرديستيــكمون
 گذاشتند و   مي رژ اري در اخت  كردند ي م ي كه خودشان آن را رهبر     يالتيتشك

 سازمان و جنـبش،     هي ارتجاع تا توانستند عل    ي گروه يها   در رسانه  شرمانه يب
 بـه   ي اكتفا نكرده و در زندان باند جاسوس       ني به ا  يحت.  كردند يلجن پراكن 
 ونيـ  انقالببيـ  و تعقيي كـرده، در صـدد شناسـا       جـاد ي ا ني خائن گريهمراه د 

 ادجـ ي ا ميـ  در درون زنـدان رژ     يگـر ي زنـدان د   ونيـ  انقالب يآمدنـد و بـرا        بر
 ي تلخاتي تجربني چنزي نامي قبل ار قي و انقالبيستيدر جنبش كمون. كردند

 ي وجود داشته است، ول    يا   تجربه ني چن زي ن كيدر حزب بلشو  . وجود دارد 
  .ميها را اندوخت  و فقط آنمي نكرديآموز  درساتي تجربنيما از ا

هـا تـن از     خـون ده مـت ي است كـه بـه ق      ي تلخ اتي تجرب ها  نيا! فقار
 بـه دسـت   كردنـد  ي كه در سنگر سازمان مبارزه مـ  اي عاشقان پرولتار  نيبهتر
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 ني چنـ  ديـ رانگذ. ابنـد ي به سـازمان راه      ي افراد ني دوباره چن  دينگذار. آمده
 كيدئولوژيــ اي بـا مبـارزه  .  برسـند ي بـه مواضـع حـساس و رهبــر   يافـراد 
 و بـه قـول      مي افراد را شناخته و از سازمان طـرد كنـ          ني ا ر،يگي پ و يپرولتر

 نيـ  ا انـت يخون ما خ  . » برپا كند  گري جشن د  ي بورژواز مينگذار«معروف،  
  .  را خواهد شستنيخائن

 و اگـر بـه      دي و بدون گذشت باش    رحم ي ب كيدئولوژي ا ي  مبارزه در
 سطح جنبش    و قاطع در   يا  شهي با انتقاد ر   ديبر ي م ي پ ي بودن موضع  يانحراف

 ي  طبقـه  انيـ بـه كـار در م     . ديـ  افراد توجه كن   ي طبقات گاهيبه پا . دياعالم كن 
 جامعـه بـوده و در    شرويـ  پ ي اصـل  ي چون طبقه . دي بده تي اهم شتريكارگر ب 

 يروزيـ  وقت به پ   چي ه ها  ستي كمون ،ي پرولتر گاهي صورت بدون پا   ني ا ريغ
 و  كيـ كرات و جنـبش دمو    يا   رد كـار تـوده     ي بـه معنـ    ني و ا  دينخواهند رس 

 كيـ از  . بـرد  يم   به سر    ي ما در حالت حساس    ي امروز جامعه . ستي ن يا توده
 بـه علـت نبـود    گـر ي دي موجـود در سـطح جنـبش و از سـو          يسو پراكندگ 

 مـسلحانه   اتيـ  و باالخره عمل   ها  برالي با ل  ني وحدت مجاهد  ،ير پرولت يرهبر
روشـن اسـت   . تر كرده اسـت      وضع را حساس   نيجدا از توده توسط مجاهد    

 د،يـ اي كـار ب   ي كـارگر رو   ي  طبقـه  ي بدون رهبـر   راني در ا  يكه هر حكومت  
 مـا   ي فـه يحال، وظ .  ست يي حكومت بورژوا  كي نخواهد بود، بلكه     يانقالب
 بــه جنــبش ي كمكــني فقــط بــا محكــوم كــردن حركــات مجاهــدست؟يــچ
 دي از جمله سازمان ما، با   ،يستيدر حال حاضر، كل جنبش كمون     . ميرسان ينم

 كيـ  و تاكتي كند و خـط مـش  يمرزبند]  استتهيوينطور پاس م [زميفيبا پاس 
 ناتوان از حكومت خواهد بود و مي رژنيا. دي را در جنبش مطرح نمايانقالب

ها  اعتراض توده.  و كوتاه مدت خواهد بودي مقطعيستي فاشيها ورشي نيا
 عي خـود سـر   ي بـه خـود    هـا   نيـ  ا ي ارتجاع خواهد انداخت ولـ     كريلرزه بر پ  

ها، بسته به   طبقه و تودهني به كار فعال در باجيرفت و احتصورت نخواهد گ
 ي و رهبري مختلف و شركت فعال در سازماندهيها وهي مشخص و شطيشرا
 بتواند موفق به سركوب  مي صورت اگر رژ   نيا ريدر غ . ها خواهد داشت    آن

 ارتجـاع مانـده و      ي  سـلطه  ري ز راني مردم ا  گري د ي دوران يانقالب شود، برا  
  . ار خواهد شد تكرخيتار

 انقـالب   مي تقـد  زي نـاچ  يا  هيـ  مبارزه جانم را به عنوان هد      ني در ا  من
 ي  كارگر و با عشق بـه طبقـه        ي  كه در آرمان طبقه    كنم ي و افتخار م   كنم يم
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 مـن بـه   تيوص. كنم ي و ارتجاع جانم را فدا م  زميونيزي به رو  نهيكارگر و ك  
 در اصـول سـازش       است كه هرگز   ني ا ني راست يها  ستي رفقا و كمون   يتمام

 تـا مـدت     مـانم  يافـسوس كـه زنـده نمـ       .  و به آرمانشان وفادار باشند     نكرده
  .  در كنار شما رفقا به مبارزه ادامه دهميشتريب

 انـد و  دهي كشيادي من زحمات زي خاتمه به پدر و مادرم كه برا  در
 و آزار قـرار داده انـد درود         تيـ ها را بـه خـاطر مـن مـورد اذ             آن نيمرتجع

 مي كه من انتخـاب كـردم فكـر كننـد و بـرا             ي به راه  خواهم يو م  فرستم يم
 ديـ  راه قدم گذاشـتم، افتخـار كن  ني چون كه من آگاهانه در ا     زند؛ياشك نر 
 زحمتكش و فرزندان يها  كارگر و خلقي  طبقهي در راه آزاد زندتانكه فر 

 جنــبش يتمــام شــهدا. خــرد ســال محرومــان جامعــه جــانش را فــدا كــرد 
  .  فرزندانتان خواهند بود،ي و انقالبيستيكمون

 كـه راه را     خـواهم  يها مـ     برادران و خواهرانم سالم دارم و از آن        به
از . اموزنـد يراه مـرا ب  – نـده ي آوني انقالب نيا –شان    ادامه داده و به فرزندان    

ارتجـاع  . ديـ  مواظبـت كن نميـ  دوست داشتم او را بب     يليبرادر كوچكم كه خ   
 توفان انقـالب    ي جلو تواند يان خلق نم   فرزند ني خون بهتر  ختنيبداند كه ر  

 تمـام  خي را تـار نيـ ا. رديـ  بگد،يـ چيهـا را درهـم خواهـد پ        را كه طومـار آن    
 ي كه قاتـل اصـل     دارم ي اعالم م  انيدر پا .  جهان ثابت كرده است    يها  جنبش
 ي هـستند و از رفقـا مجـازات انقالبـ         ني خـائن  ني هم دي شه ي رفقا گريمن و د  

  . ها را خواهانم آن
  !ي و ارتجاع داخلزمياليپر بر اممرگ

  ! يزنده باد آزاد
  ! زمياليزنده باد سوس
  !زميزنده باد كمون

  .  رفقاي  به همهيستي كمونيها  دوردبا
 

 ني مهاجرنعمت
24/7/1360  



!قسم به خونتان رفيقان  245 

   ي رسولاري شهردي شهكارگريپ

  
  .  زحمتكشانيي راه رهاني و مبارزها ستي كموني سازمانم، به تمامبه
 زمينيلن-زمي نهادم و سالح ماركس    ري مس نيا آن هنگام كه قدم در       از

 ديـ  زحمتكـشان از ق    ي قطعـ  يي و تنها سـالح راه رهـا       نيتر  را به عنوان برنده   
 زمي و كمون  يدار  هي سرما ي  جامعه نيب«) معتقدم كه  (افتمي و استثمار    يبندگ
  .» پر شوددي باها ستي وجود دارد كه با خاكستر كمونيقي عمي دره

 و اعتقـاد مـرا صـد چنـدان كـرده و        مـان ي لحظه ا  ني كه در ا   يزيچ
 پـر افتخـار صـد چنـدان     ي  لحظـه نيـ  ارشي پذي و صالبت مرا برا    ياستوار

 سـت كـه بـه     يستي و كمون  ي و گسترش جنبش انقالب    يابي افزوده است عمق  
 يي رهـا  ي را بـرا   روزي پ ي ندهي روشن و آ   ي و دورنما  باشد ي م انيوضوح نما 

اگر چـه چنـدان محتمـل       . دهد ي نشان م  ي مزدور يد بردگ يزحمتكشان از ق  
 خلـق   يروزيـ  پ ز ا ي من آرزو داشتم قبل از مـرگم چنـد صـباح           ي ول ست،ين

 ني صـدها تـن از بهتـر       ريـ  چند مـاه اخ    يط. نميزحمتكش را به چشم خود بب     
 و پوچ و فقـط بـه خـاطر دفـاع از منـافع               يفرزندان خلق را به اتهامات واه     

 ميــ رژتيــت ماه اســنيــا.  ســپرده انــدعــدام ايهــا زحمتكــشان بــه جوخــه
 كنـد و بـه   ي خـوش رقـص  زمياليـ  امپري آنگاه كه بخواهد برا ،يدار  هيسرما

 تي بكشد و ماه   ها  ستيالي را به رخ امپر    هي سرما ي برا تياصطالح ثبات و امن   
 پـر   ي بـا قلبـ    زي و اكنون من ن    اندي بنما شتري را هر چه ب    اش ي و ارتجاع  فيكث
و بـا  ) يدار هيسـتم سـرما    زحمتكشان بر ظلـم و       يطع ق يروزي به پ  ديام (ديام

. باشـم  ي مـ  مي دشـمن دژخـ    ني سـرب  يها   گلوله رشي پذ ي  استوار آماده  يعزم
 و ها ستيبگذار صدها و هزارها از كمون     .  كند ي سرائ اوهي يبگذار بورژواز 

.  از آن زحمتكـشان اسـت      يروزيـ فرزندان خلق ار اعدام كننـد، سـرانجام پ        
  . ارها به اثبات رسانده است را بارها و بقتي حقنيها ا  خلقات مبارزخيتار

  !يدار هي سرماميمرگ بر رژ !زمياليمرگ بر امپر
 ! خلقكي دموكراتيبرقرار باد جمهور

 
  ي رسولاريفرزند خلق، شهر
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   پدر، مادر، برادران و خواهرنم،به
خـود  . ديـ  راهم را ادامـه ده  نكهي جز ا  خواهم، ي نم يزي از شما چ   من

 كه من در تمام ديدان يو م. ديدان يا م مري زندگانري سگريبهتر از هر كس د
 و بـه صـورت      ي مبـارزات  ي كوتاهم چـه قبـل از شـروع زنـدگ          يطول زندگ 

 شهيـ  و به صـورت آگاهانـه هم      ي مبارزات ي و چه بعد از شروع زندگ      يزيغر
 به ي گاه قدمچي راه مبارزه كردم و هني زحمتكشان بودم و در افع منايحام

  . ديهپس راهم را ادامه د. پس بر نداشتم
 ي مـدرك چي هـ ي اسالم ي جمهور مي رژ دادگاهي كه ب  دي بدان زي را ن  نيا

 آن ندارد و تنها جرم مـن و         ري نظ ي و اقدامات  يستياز من دال بر اقدام ترور     
  . تنها گناه من دفاع از منافع زحمتكشان است

 
   شما و خلقفرزند
  ي رسولاريشهر
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   كامران دانشخواهدي شهكارگريپ
  ). شدري كه در همانجا دستگهياروم. د . دالتي، از تشك1360 شهادت مرداد خيتار(

  
 رهنيـ  مـا پ   خـون  /  دهقانـان  رهنيـ  مـا پ   خون /  كارگران رهني ما پ  خون«

  )يگلسرخخسرو  دي شهقيرف( .  » ما پرچم خاك ماستخون / سربازان
  

 در  كاري و هوادار سازمان پ    ستينيلن -ستي ماركس كيمن به عنوان    
 كيــ آنچــه در تــوان خــود بــه عنــوان ي تمــام كــارگر،ي  طبقــهيراه آزاد

 و ارتجـاع داشـتم بـه    زميالير داشتم در راه مبارزه با امپ      ستيروشنفكر كمون 
 كـارگر و جـز   ي  طبقـه ي راه جز عشق بـه آرمـان واال        نيكار گرفتم و در ا    

 دوران كوتـاه    نيـ در ا . مشوق من نبوده اسـت    ] يزيچ[عشق به زحمتكشان    
گونه زحمتكشان را دوست بدارم و چگونه  را آموختم كه چيمبارزه، زندگ
مرگ . رمي كه چگونه بموختمشان نفرت داشته باشم و باالخره آم از دشمنان

 روم، ي مـ  شوازشيـ  سربلند و با افتخار به پ      ي با من ندارد ول    يا  چندان فاصله 
 و  زديخ ي بر م  زميالي سرخ سوس  ي از مرگ ما است كه فردا      دانم ي كه م  رايز

  !ي مرگنيچه با شكوه است چن
 سر  ها ي كه در مقابل سخت    خواهم ي م رمي مبارز و دل   ي رفقا ي تمام از

 يا  راه لحظـه   ني برند و در ا    شي و متحد به پ    ريگي و مبارزه را پ    اورنديفرود ن 
 كه به سازمان عـشق  خواهم يها م  به خود راه ندهند و از آن   ديسازش و ترد  
فظــت كننــد و  محايدار هي ســرماهيــ علي از آن چــون دژشهيــبورزنــد و هم

  .  غافل نباشندزميونيزي لحظه از روكي كه هر گز خواهم يباالخره م
 كـه در مـرگ مـن        خـواهم  ي پدر و مادر و برادران و خواهرم مـ         از

 بـه  نكي بودم و اي مرگ ني وجودم خواهان چن   ي كه من با تمام    راي ز ندينگر
  .ام افتهيآن دست 

  ! و ارتجاعزمياليمرگ بر امپر
  !زمياليزنده باد سوس ! خلقكي دموكراتيبرقرار باد جمهور 

  
  18/5/1360 دانشخواه كامران
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   اني داود ثروتدي شهكارگريپ
  )هي سابق دانشگاه ارومي دانشجوز،ي تبرالتي تشكي رفقااز(
  

 ي طبقـات  ي  كه انقالب چقدر رشد كـرده، مبـارزه        ميهمه ناظر ! رفقا
 پـس بـا     كنـد،  ي مـ  في ما را تضع   يروي پراكنده ن  ي مبارزه. رشد كرده است  
 و مبـارزه را  ميزيـ ر ي خود را پ  ي  آن حزب رزمنده   يها  هيتمام توان خود پا   

 انقــالب و اســتقرار يروزيــ كــارگران تــا پي  ســتاد رزمنــدهيتحــت رهبــر
  .مي برشي به پزمي و كمونزمياليسوس

  !زمياليزنده باد سوس
  !زنده باد انقالب

ــر رزمنــدگان كمون  ــارگران انقالبــ ستيــدرود ب  گــري و دي و ك
  !ونيانقالب

 با خاكـستر مـا   ديست كه با  يقي عم ي  دره زمي و كمون  زميالي امپر نيب
  !پر گردد
  

  اني ثروتداود
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   يني حسراهللاي خدي شهكارگريپ
  )1360 شهادت مرداد خي تارز،ي تبرالتي محالت تشكي رفقااز(
  

  ي و انقالبني راستيها ستي رفقا و كموني هي كلبه
هـا    همه روزه ده  ي اسالم يجمهور ي ارتجاع مي كه رژ  طي شرا ني ا در

 و خـون  كـشد  ي را به خاك و خـون مـ     ي و انقالب  يستي كمون يروهايتن از ن  
 ميـ  كه رژ  طي شرا ني و در ا   چكد ي م ي ارتجاع مي از چنگ رژ   يجوانان انقالب 

 ونيـ  رفقـا و انقالب    ي هيـ  آورده اسـت، از كل     ورشيـ از هر طرف به انقـالب       
 زمي و كمـون   زميالي سوسـ  يبرقرار را تا    دي شه ي كه راه سرخ رفقا    خواهم يم

  . لحظه از فكر مبارزه غافل نباشندكي يادامه دهند و حت
.  نكننـد  هيـ  كـه گر   دييـ  پدر و مـادر و بـرادران و خـواهرانم بگو           به

 خـود را    زيـ من همه چ  .  دهند حي ترج ني ننگ ي مرگ سرخ را بر زندگ     شهيهم
زودتـر   كه انقالب سرخمان هرچـه       دوارمي و ام  كنم ي م كاريوقف سازمان پ  

  .ندي ببي آزاديمان رو  شود و خلق ستمكشروزيپ
مان و     خلق ي به مبارزه در راه آزاد     شتري كه زنده نماندم تا ب     افسوس

 كه  دانم ي م ي ادامه دهم ول   زمي و كمون  زميالي سوس ي و برقرار  يدر راه آزاد  
 يروزيـ رفقـا تـا پ    .  راه را ادامه خواهند داد     ني ا ستي و كمون  ي انقالب يرفقا
  .ميارزه كن مبيينها

  
  يني حسراهللايخ

18/5/1360  



 250  قسم به خونتان رفيقان

  ي حسن منصوردي شهكارگريپ
. هياروم. د . دالتي و از تشكهي دانشگاه اروميدانشجو، 19/5/1360 شهادت خيتار(

  ).نام مستعار كامران
  

 وجـود دارد كــه بــا  يقــي عمي  درهزمي و كمـون يدار هي ســرمانيبـ «
  .» پر خواهد شدها ستيخاكستر ما كمون

  نيم ي هوشقيرف
  

 ي جمهورمي كه رژميهم اكنون شاهد! راني و زحمتكشان اكارگران
 زحمـتكش   يها   و توده  ونيتر به اعدام انقالب      هر چه تمام   ي با درندگ  ياسالم

 شما  يها ي و قهرمان  ها ي جانباز ني چ وهي كه در واقع، م    يميرژ. مشغول است 
 ست به د را كه شماي بهمن سالح 22 ني خون امي كه بعد از ق    يمي رژ باشد، يم

تان گرفت و      از دست  ديرفت ي وابسته نشانه م   يدار  هي و به طرف سرما    ديداشت
 و يدار هي حفــظ ســرماي كــه بــرايمــيرژ.  گرفــتشيراه ســازش را در پــ

 و سـركوب آشـكار      رنـگ ي مختلـف از جملـه ن      يها  وهي از آن به ش    يپاسدار
 تا ظلـم هـست مبـارزه هـم          ديگو يست كه م  ا ي معروف ي امل جمله . ديكوش
 يمبـارزه   .  رفـت  ني ظلم از ب   ني ا ي ماد يها  شهي ر ن،ي خون اميبعد از ق  . تهس

 يها به رهبر  تودهتي كه سرانجام به حاكميا  مبارزه افت،يها هم ادامه      توده
. باشـد  ي جوامـع مـ  خي تـار ري مسقتاًي حقني و ادي كارگر خواهد انجام ي طبقه

 و افـت ي دسـت خواهنـد   يروزيـ  كارگر و زحمتكشان بـه پ ي سرانجام طبقه 
 نيـ اما ا .  را خواهند ساخت   زمي و كمون  زميالي سعادتمند خود، سوس   ي جامعه

 ونيـ  شـود و انقالب يها جـار   خوندي امر با ني تحقق ا  يبرا. ستيكار آسان ن  
 ي اسالمي جمهورمي خاطر اعدام ما به دست رژنيبه هم...  اعدام گردندديبا

. ميـ رو ي مـ  ي سـرخ   مرگ نيست و ما با افتخار به استقبال چن       ا يعي طب يامر
  .  كارگر واقعاً كه افتخار استي كشته شدن در راه طبقه

 به خانواده ام، به مادر، به پدر، به خواهرانم و به برادر كـوچكم              من
 نه تنهـا از مـرگ مـن    خواهم يها م  آني  سالم دارم و از همهلمي فامي و همه 

ز و سـربلند     ناراحت نباشـند و سـرافرا      وني كدام از انقالب   چيبلكه از مرگ ه   
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 را بـا    گر كـار  ي  كـه راه طبقـه     كـنم  ي مـ  هي توصـ  مي رفقا يمن به تمام  . باشند
 ني چنـ  زيـ هـا ن     دارم كـه آن    مانيالبته ا (تر ادامه دهند       هر چه تمام   يسرسخت

  ).خواهند كرد
  !  خلقكي دموكراتي باد جمهوربرقرار
  !زميالي باد سوسزنده
  !زمي باد كمونزنده
  

  ي منصورحسن
18/5/1360  
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   مالكقي رفادي به
  23/7/1360 -  زيزندان تبر.) ه. م.  نقي رفي سروده(

  
   شكوهمند است،چه

  ست،ي كموني رفقاي بدرقه
  م،ي رژدادگاهي بي سوبه

   استوار،ي و با قامتني آهني كه با اراده يرفقائ
   سرشار از عشق،ي قلببا

   كارگر و زحمتكشان،ي  به طبقهعشق
   خندان،ي لببا
  زم،ي كمون با شعار زنده بادو

  زم،يالي باد سوسزنده
  ندهي به آدي با امو

  روند، ي مها دادگاهي بيبه سو                       
   را شناخته،اش ي دشمنان طبقاتارتجاع

   را ندارد،شان دني تاب دو
   رو ست كه،ني از اهم

  دهد، يم» اعدام «شان حكم
   بعد،ي لحظاتو

  درد، ي ميكائي آمريها  مسلسلرگبار
  رزندان خلق را، فقلب
   آناني زنده باد آزادادي فرو
  .شود يها خاموش م  گلولهاني مدر
  ن،ي خشمگي ما با سكوتو
   به ارتجاع،نهي پر از كي دلو
   فردا،دي امبه

  گر،ي ديها در انتظار شب                
 .مي هستگري دي رفقاينيو حماسه آفر                
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  كري ناصر روزپدي شهكارگريپ
  )1360 وري شهادت اواخر شهرخي تارز،ي تبرالتي تشكي رفقااز(
  

 تـوانم  ي و مـن تـا مـ   ديـ  اي به سراغ من بتواند ي آسان م يلي خ مرگ«
 روز با مـرگ رو بـه   كيالبته اگر .  مرگ بروم شوازي به پ  دي كنم نبا  يزندگ

 مرگ من چـه     اي ي است كه زندگ   نيمهم ا . ستي مهم ن  شوم، يرو شدم كه م   
  .» داشته باشدگراني ديگ زندي بر روياثر

  ي صمد بهرنگقيرف
  

 يهـا    كه با نوشته   راني ا يستي جنبش كمون  شرواني از پ  ي بهرنگ صمد
  .  و از جمله من بوده استهني از جوانان مياري معلم بساش يميساده و صم

  !وني و انقالبستي كمونرزمندگان
  ! و زحمتكشان مبارزكارگران
 و خون سرخ رميم ي مستادهيا سربلند و نكهي و دلشادم از ا خوشحالم
مـان، نهـال       انقـالب سـرخ    دي هزاران شـه   كراني ب ياي از در  يا  من چون قطره  

 اسـت كـه در راه       نيـ ام ا    عمـده  ي و تنها نـاراحت    سازد يانقالب را بارورتر م   
 ي واالي  كارگر و كالً رنجبران جامعه و در راه جامعهي  طبقهييآرمانم، رها

. ل.  از م  تـر،   قي عم يام و نتوانستم با درك      ه نمود ي اندك ي  مبارزه يستيكمون
  . داشته باشميشتري بي بهره

 سـازش   ي  است كه با استفاده از سـالح برنـده         نيسفارش من ا  ! رفقا
 راه از   نيـ  كارگر و رنجبـران را آگـاه نمـوده و در ا            يها  توده. ل.  م ريناپذ

ا  بـ ي سازشـ چي بـدون هـ    ،يستيـ  كمون ني پـوالد  التي تشك جاديهمان ابتدا با ا   
) ي و ســه جهــانيخروشــچف (زميونيــزي بــه خــصوص نــوع رو،يبــورژواز
 كـه هـم     ي ضـربات  شتريـ  كـه ب   دهم يتذكر م . مي بر شي به پ  يالن طو يا  مبارزه

 زميـ برالي و ليالتي از ضـعف تـشك   ي ناشـ  ميخـور  ياكنون از ارتجاع حاكم م    
 باال بوده ي  عمدتاً از ردهني است، به خصوص كه خائن    التيموجود در تشك  

 را هيهمچون انقالب روسـ ) ؟ (ي انقالبات شرقاتي ما تجربگرينون د اك. اند
 التي تـشك خ،ي و با توجه به گذشت زمان و حركت تار      ميا ذاشتهپشت سر گ  
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  . باشدنيشي پيستي كمونالتي از تشكتر في و ظرتر ي قوياري بسديما با
  !وني و انقالبستيرزمندگان كمون! رفقا
 كـارگر، در راه     ي  طبقه يبر خلق به ره   كي راه انقالب دموكرات   در

  !شي به پزمي و كمونزمياليسوس
  ! و ارتجاعزميالي به امپرمرگ

  )!راني استيحزب كمون( كارگر ي  حزب طبقهجادي اي به سوشيپ
  ! كارگري  طبقهي در راه آزادكاريتر باد سازمان پ  چه مستحكمهر
  

  كريناصر روزپ
30/6/1360   

  
  

 در زنـدان  2/4/1360 خيار در تـ كـر ي ناصـر روزپ  قي را رف  ري ز شعر
  : سروده استزيتبر

  
  كشم، ي لحظات مرگ را انتظار منكي اهم
  ن،ي خائنبا

  ام             قاتالن
   همبندم،دي قهرمان شهي رفقاگري من و دقاتالن

  شان،يها انتي هر نگاه، با تمام خبا
  ها،  پوچ آنيها  گذشته، تمام ادعااناتي و جرعي وقاتمام
   سازمان،يها ي راست روتمام
   كه قهرمانانه جان باختند،يرفقا
  نك،ي كه اي تمام رفقاو
   اند،زي با ارتجاع در ستروني بدر
  ،...ي صورت داستانبه
  د،ي و پر از امنهي پر از ك  از خشم و نفرت،پر

  ن،ي و نفرت به خائنخشم
  نده،ي به رفقا و آدي به ارتجاع و امنهيك
  . گذرد ي نظرم ماز
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   بكشم،ادي فرمخواه ي لحظه مكي در
   خشم بر سرشان بكوبم،ي با تمامو
  ،... افسوس يول
  كنم، ي بدل منهي را به كادي فرمن
  دهم، ي مي جاام نهي در دل پر كو
   ست،ي من طبقاتي نهيك
  ،يدار هي كارگر به سرماي  طبقهي نهيك

...............  
   نه،ي كني آتش اي روزو

  ،يدار هي سرمامي رژطومار
  ش را، تمام مزدورانو
  . ديچي هم خواهد پدر
  
  : سروده استزي در زندان تبركري ناصر روزپقي رفزي شعر را ننيا
  

  .شود ي سرخ برافراشته مپرچم
   توده،انگري طغصف

   كارگر،ي  همه، طبقهشيشاپيپ
   بران،غي تهمچون
  شكافند ي را مرهي تيها  ابرقلب

  غرد يم
  :مي به جان آمد،يآر
  يي زورگوني چناز

  يگران
   يكاري ب،يگگرسن

  ؟ي كتا
   نمانده ي صبرگري است، دبس
  !ي طاقتگري دنه
  لرزد ي ميدار هي نظام سرماانيبن

  فشارد ي دشمن را در چنگال خود ميگلو



 256  قسم به خونتان رفيقان

  !خروشند ي مزحمتكشان
  »ي مسكن، آزادنان،«

   باد ارتجاعنابود
   كارگري  باد طبقهزنده

   ي گرسنگ،ييزورگو
   دار هيقانون سرما

  يستي كموناتينشر
  بخشند ي مي روشني آگاهخترانا

  شوند ي و آگاه مخواند ي مخلق
  گردد ي به دست كارگران مدست
  زندير ي مي جالبيها طرح
  افتد ي بر اندام ارتجاع ملرزه
  بندد ي تمام قدرت، مردم را به گلوله مبا
  ردي را بگلي سي كه جلوخواهد يم
   مهار كرد؟توان ي را ملي مگر ساما
  ن است قدرت كارگرال،ي سنيا
   زحمتكشان يروي آن نيروي نو

  زدي خون برتواند ي هر قدر كه مبگذار
   بكندتواند، ي مي هر كاربگذار

  نديرو يها م  الله در صحراها ونيمل
  شود ي مري رنگ سرخ پرچم عالمگو
  

  زي زندان تبركر،ي روزپناصر
  


